
Navržený program:  
1. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) 
2. Schválení programu 
3. Volba starosty a místostarosty 
 a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě   
uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) volba starosty 
e) volba místostarosty  

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
 b) volba předsedy finančního výboru 
 c) volba předsedy kontrolního výboru 
 d) volba členů finančního výboru 
 e) volba členů kontrolního výboru 
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o             
obcích) 
6) Diskuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Z Á P I S 

 
o průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Studnice konaného dne 11.11.2010 

 v restauraci „ Tour Club“ 
 
 Dosavadní starosta p.  Vladimír Koutný  zahájil ustavujícího zasedání zastupitelstva 
obce Studnice (dále jen zastupitelstva obce) v 18.00 hodin a všechny přivítal. 
 
Bod č. 1 
Starosta konstatoval, že před zahájením zasedání bylo členům zvoleným do zastupitelstva 
předáno osvědčení o zvolení. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, bylo vyvěšeno na úřední 
desce a na elektronické úřední desce 7 dní před konáním, a to od 3. 11. 2010 do 11. 11. 2010. 
Dle prezenční listiny jsou přítomni všichni navržení členové zastupitelstva. 
 
Složení slibu: 
„ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky“ 
 
Určení ověřovatelů a zapisovatele: 
Předsedající navrhl za ověřovatele zápisu pana Zdeňka Baldíka a pana Zdeňka Preise. Za 
zapisovatelku paní Renatu Pliskovou. 
Návrh usnesení č. 1 
Zastupitelstvo obce Studnice určuje ověřovateli zápisu pana Zdeňka Baldíka a pana Zdeňka 
Preise a zapisovatelkou paní Renatu Pliskovou. 
Výsledek hlasování:   
Pro: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 1  bylo schváleno. 
 
Schválení programu: 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu je 
navrženo toto doplnění:  volba předsedů a členů kulturního výboru a výboru  pro požární 
ochranu, bezpečnost a životní prostředí a jejich odměňování. 
Návrh usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce souhlasí s doplnění programu o bod: volba předsedů a členů kulturního 
výboru a výboru  pro požární ochranu, bezpečnost a životní prostředí a jejich odměňování. 
Výsledek hlasování: 
Pro: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 2 bylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce Studnice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 



1. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) 
2. Schválení programu 
3. Volba starosty a místostarosty 
 a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě   
uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) volba starosty 
e) volba místostarosty  

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
 b) volba předsedy finančního výboru 
 c) volba předsedy kontrolního výboru 
 d) volba členů finančního výboru 
 e) volba členů kontrolního výboru 
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona o             
obcích) 
6) Diskuse 
 
 
Návrh usnesení č. 3 
Hlasování k programu ustavujícího zasedání i s doplňkem usnesení č. 2 
Pro: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
 
Volba starosty a místostarosty: 
Určení počtu místostarostů  
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. 
Návrh usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Studnice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
Výsledek hlasování: 
Pro: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
 
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění: 
Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávaná jako funkce uvolněná, ve 
smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. 
Návrh usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Studnice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
Výsledek hlasování: 
Pro: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
 



Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 
Předsedající navrhl, aby volba starosty a místostarosty probíhala veřejným hlasováním. Žádné 
návrhy nebyly podány. 
Návrh usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Studnice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty 
způsobem uvedeným předsedajícím, zvednutím ruky. 
Výsledek hlasování: 
Pro. p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 6 bylo schváleno. 
 
Předsedající dále upozornil, že nejprve bude zvolen starosta a po jeho zvolení bude 
přistoupeno k volbě místostarosty.  
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volby starosty.  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. Byly podány 
následující návrhy: 
Členka zastupitelstva oznámila, že na funkci starosty je navržen p. Vladimír Koutný  
Návrh usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Studnice volí starostu p. Vladimíra Koutného. 
Výsledek hlasování: 
Pro: p. Koutný, p. Kratochvíl, p. Jančík, p. Baldík 
Proti: p. Fládr, pí Kratochvílová, p. Preis 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 7 bylo schváleno. 
 
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volby místostarosty: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. Byly 
podány následující návrhy: 
Členka zastupitelstva pí Kratochvílová oznámila, že do funkce  místostarosty je navržen Bc. 
Jaroslav Fládr.  
Návrh usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Studnice volí místostarostu Bc. Jaroslava Fládra. 
Výsledek hlasování: 
Pro: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 8 bylo schváleno. 
 
Zřízení kontrolního a finančního výboru: 
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů: 
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o nutnosti zřídit kontrolní a finanční výbor dle 
zákona o obcích. Dále předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní 
výbor, přičemž každý z nich bude mít 3 členy. 
Návrh usnesení č.9: 
Zastupitelstvo obce Studnice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 
Výsledek hlasování: 
Pro: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 



Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 9 bylo schváleno. 
 
Volba předsedy finančního výboru: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy finančního 
výboru. Byl podán následující návrh: 
Členka zastupitelstva pí Kratochvílová  navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru 
pana Jana Jančíka 
Návrh usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Studnice volí předsedu finančního výboru pana Jana Jančíka 
Výsledek hlasování: 
Pro: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 10 bylo schváleno. 
 
 
Volba předsedy kontrolního výboru: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy kontrolního 
výboru. Byl podán následující návrh: 
Členka zastupitelstva pí Kratochvílová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru 
pana Zdeňka Baldíka 
Návrh usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Studnice volí předsedu kontrolního výboru pana Zdeňka Baldíka. 
Výsledek hlasování: 
Pro: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 11 bylo schváleno. 
 
Volby členů finančního a kontrolního výboru: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na členy kontrolního výboru a 
finančního výboru. 
Ćlenka zastupitelstva pí Kratochvílová navrhla zvolit členem finančního výboru pana Zdeňka 
Preise a pí Kratochvílovou.  
Ćlenka  zastupitelstva  pí Kratochvílová navrhla zvolit členem kontrolního výboru pana 
Lubomíra Kratochvíla a ing. Petru Zukalovou.  
Návrh usnesení č. 12: 
Zastupitelstvo obce Studnice volí členy finančního výboru pí Ludmilu Kratochvílovou a pana 
Zdeňka Preise. 
Výsledek hlasování: 
Pro: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 12 bylo schváleno. 
 
Návrh usnesení č. 13 
Zastupitelstvo obce Studnice volí členy kontrolního výboru pana Lubomíra Kratochvíla a ing. 
Petru Zukalovou. 
Výsledek hlasování: 



Pro: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 
Volba předsedy kulturního výboru a výboru pro požární ochranu, bezpečnost a životní 
prostředí: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy kulturního 
výboru  a výboru pro požární ochranu, bezpečnost a životní prostředí: 
Členka zastupitelstva pí Kratochvílová oznámila, že do funkce předsedy kulturního výboru je 
navržena paní Ludmila Kratochvílová. 
Členka  zastupitelstva pí Kratochvílová oznámila, že do  funkce předsedy výboru pro požární 
ochranu, bezpečnost a životní prostředí je navržen pan Zdeněk Preis. 
Návrh usnesení č. 14 
Zastupitelstvo obce Studnice volí předsedu kulturního výboru paní Ludmilu Kratochvílovou.  
Zastupitelstvo obce Studnice volí předsedu výboru pro požární ochranu, bezpečnost a životní 
prostředí pana Zdeňka Preise. 
Výsledek hlasování: 
Pro: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 14 
 
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. 
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva bylo v souladu s §72 zákona o 
obcích a nařízení vlády č. 37/203 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 
v plném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 400,- Kč a to ode dne 11. 11. 2010. 
Návrh usnesení č. 15 
Zastupitelstvo obce Studnice v souladu s §72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 400,- Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytnuta ode dne 11. 11. 2010. 
Výsledek hlasování: 
Pro: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 15 bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhl, aby občanům, kteří budou vykonávat činnost ve výborech  byla přiznána 
odměna předsedovi ve výši 800,- Kč  a členům  400,- Kč měsíčně.  
Návrh hlasování č. 16 
Zastupitelstvo obce Studnice stanoví odměnu občanům vykonávajícím činnost ve výborech – 
předsedovi 800,- Kč a členům 400,- Kč měsíčně náležící ode dne 11. 11. 2010. 
Výsledek hlasování: 
Pro: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 16 
 



Předsedající navrhl, aby předsedům kontrolního, finančního výboru, zástupci pro osadu 
Odrůvky a předsedům výborů z řad zastupitelů obce byla přiznána odměna ve výši 800,- Kč 
měsíčně náležící ode dne 11.11.2010  
Návrh usnesení č. 17 
Zastupitelstvo obce Studnice v souladu s §72 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce předsedům kontrolního, finančního výboru a dále   zástupci pro 
osadu Odrůvky a předsedům výborů z řad zastupitelů obce  ve výši 800,- Kč měsíčně náležící 
ode dne 11.11.2010. 
Výsledek hlasování: 
Pro: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 17 bylo schváleno. 
 
Předsedající navrhl odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena 
zastupitelstva v souladu s § 72 a § 82 odst. 2 písm. n) zákona o obcích ve výši 4.000,- Kč 
měsíčně. 
Návrh usnesení č. 18 
Zastupitelstvo obce Studnice v souladu   s § 72 a § 82 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty, jako neuvolněného člena zastupitelstva obce 
ve výši 4.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytnuta ode dne 11. 11. 2010. 
Výsledek hlasování:¨ 
Pro: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl, p. Baldík, p. Fládr, p. Preis, p. Kratochvílová 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení č. 18 bylo schváleno. 
 
Diskuse 
Starosta obce p. Vladimír Koutný poděkoval všem na hojnou účast na volbách, za obdržené 
hlasy a konstatoval, že následující volební období bude zastupitelstvo obce tvořeno třemi 
subjekty, které se budou snažit sladit své volební programy a jejich společným cílem bude 
budování v obci a spokojení občané. 
V diskusi vystoupili zástupci zvolených kandidátek p. Zdeněk Baldík a Bc. Jaroslav Fládr, 
poděkovali všem za účast ve volbách a obdržené hlasy. 
 
Závěr 
Starosta obce poděkoval všem za účast a v 18.30 zasedání ukončil. 
 
 
Zapsala dne 12. 11. 2010  
 
Plisková Renata 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
p. Zdeněk Baldík …………………….. 
 
p. Zdeněk Preis   …………………….. 
 
 



 
Prezenční listina – ustavující zasedání zastupitelstva obce, ze dne 11. 11. 2010  

 
 
Vladimír Koutný 
 
Jan Jančík 
 
Ludmila Kratochvílová 
 
Lubomír Kratochvíl 
 
Bc. Jaroslav Fládr 
 
Zdeněk Preis 
 
Zdeněk Baldík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky“ 
 
 
 
 
Vladimír Koutný 
 
 
Jan Jančík 
 
 
Ludmila Kratochvílová 
 
 
Lubomír Kratochvíl 
 
 
Bc. Jaroslav Fládr 
 
 
Zdeněk Preis 
 
 
Zdeněk Baldík 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


