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Zápis č.5/2022 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Vojnův Městec, konaného 

dne 19. října 2022 od 18:00 hodin 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva městyse Vojnův Městec (dále též jako ,,zastupitelstvo'') bylo zahájeno 

v 18:00 hodin dosavadním starostou městyse Mgr. Karlem Rykrem (dále jako ,,předsedající''). 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení), v platném znění konalo do 15 dnů 

ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Návrh na 

neplatnost voleb nebo hlasování nebyl podán. 

Ze zasedání byl pořizován zvukový záznam za účelem pořízení zápisu. 

 

Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Úřadu městyse Vojnův 

Městec zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11.října 2022 až 

doposud. Současně byla zveřejněna také na elektronické úřední desce.  

Předsedající schůze dále konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového 

počtu 15 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 

obcích). 

Složení slibu členy zastupitelstva 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že 

odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 

zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v 

platném znění). 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o 

obcích: 

,,Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu městyse Vojnův Městec a jeho občanů a řídit se Ústavou 

a zákony České republiky.''  

a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složením slibu pronesením slova ,,slibuji'' 

a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

Členům Zastupitelstva městyse Vojnův Městec bylo předáno osvědčení o zvolení členem 

zastupitelstva městyse dle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o 

změně některých zákonů, v platném znění. 

 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu MUDr. Bohdanu Trávníčkovou a Petru Jarošovou 

a zapisovatelem zápisu Moniku Beranovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
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Usnesení k bodu č. 1: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec určuje ověřovateli zápisu MUDr. Bohdanu 

Trávníčkovou a Petru Jarošovou a zapisovatelem zápisu Moniku Beranovou. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

   Usnesení bylo přijato. 

 

2. 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 

nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se 

přítomným zastupitelům. 

1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2. Schválení programu 

3. Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva městyse uvolněni (§ 71 odst. 1 

písm, a) zákona o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

 

4. Volba členů rady 

 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba předsedy a členů 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 

 

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

 

Usnesení k bodu č. 2: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje program zasedání dle návrhu. 

 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.  

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 
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Usnesení k bodu č. 3a): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva městyse uvolněni  

Předsedající navrhl, aby funkce starosty městyse Vojnův Městec byla vykonávána jako 

uvolněná dle § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích.  

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 

Usnesení k bodu č. 3b): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 

určuje, že pro výkon funkce starosty městyse bude člen zastupitelstva uvolněn. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

 

Předsedající navrhl, aby volba starosty a místostarosty proběhla veřejně hlasováním. Změnu 

způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.  

 

Usnesení k bodu č. 3c): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec schvaluje způsob volby starosty a místostarosty 

veřejným hlasováním. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 3  

Usnesení bylo přijato. 

 

d) volba starosty 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty a navrhl na 

funkci starosty Martina Havlíčka, který kandidaturu přijal.  

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 

Usnesení k bodu č. 3d): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec volí starostou Martina Havlíčka. 

  

Hlasování: pro 12, proti 2, zdržel se 1  

Usnesení bylo přijato. 

 

Po zvolení starosty převzal nově zvolený starosta vedení zasedání (dále veden jako 

,,předsedající''). 

 

e) volba místostarosty 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty a navrhl 

na funkci místostarosty MUDr. Petra Machalu, který kandidaturu přijal. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 
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Usnesení k bodu č. 3e): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec volí místostarostou MUDr. Petra Machalu. 

  

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Volba členů rady 

 

Předsedající konstatoval, že dle § 99 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, že 

radu tvoří starosta, místostarosta a další tři členové rady a vyzval členy zastupitelstva k 

podávání návrhů na zbývající 3 mandáty členů rady a navrhl na zbývající mandáty Mgr. Karla 

Rykra, Mgr. Jiřího Šikla a Tomáše Grygara. Všichni navržení kandidaturu přijali. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 

Usnesení k bodu č. 4): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec volí zbývající členy rady Mgr. Karla Rykra, Mgr. Jiřího 

Šikla a Tomáše Grygara. 

  

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 5  

Usnesení bylo přijato. 

 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba předsedy a členů finančního a 

kontrolního výboru 

 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z 

nich bude mít 3 členy.  

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 

Usnesení k bodu č. 5a): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

b) volba předsedy finančního výboru 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru a navrhl na funkci předsedy finančního výboru Petru Jarošovou, která kandidaturu 

přijala.  

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 

Usnesení k bodu č. 5b): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec volí předsedkyní finančního výboru Petru Jarošovou. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 3  

Usnesení bylo přijato. 

 



5 
 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 

výboru a navrhl na tuto funkci MUDr. Bohdanu Trávníčkovou, která kandidaturu přijala. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 

Usnesení k bodu č. 5c): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec volí předsedkyní kontrolního výboru MUDr. Bohdanu 

Trávníčkovou. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 3  

Usnesení bylo přijato. 

d) volba členů finančního výboru 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů finančního výboru 

a navrhl jako členy finančního výboru Janu Losenickou Ondráčkovou a Ing. Josefa Macka, 

kteří kandidaturu přijali.  

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 

Usnesení k bodu č. 5d): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec volí členy kontrolního výboru Janu Losenickou 

Ondráčkovou a Ing. Josefa Macka. 

Hlasování: pro 10, proti 2, zdržel se 3 

Usnesení bylo přijato. 

 

e) volba členů kontrolního výboru 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů kontrolního 

výboru a navrhl jako členy kontrolního výboru MUDr. Martinu Machalovou a Petra Kohouta, 

kteří kandidaturu přijali.  

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 

Usnesení k bodu č. 5e): 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec volí členy kontrolního výboru MUDr. Martinu 

Machalovou a Petra Kohouta. 

 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1  

Usnesení bylo přijato. 

 

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s platnými 

právními předpisy poskytována měsíční odměna neuvolněných členů zastupitelstva, a to ode 

dne 19.října 2022. 

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 
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Usnesení k bodu č.6: 

Zastupitelstvo městyse Vojnův Městec v souladu platnými právními předpisy stanoví               

měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

 

Místostarosta                10 000,- Kč. 

Člen rady       3 000,- Kč. 

Předseda výboru       1 600,- Kč. 

Člen výboru      1 300,- Kč. 

Člen zastupitelstva bez dalších funkcí     800,- Kč 

Odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva bude poskytována ode dne přijetí 

tohoto usnesení. 

 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 

Usnesení bylo přijato. 

 

Byly vzneseny dotazy na následující termíny konání zastupitelstev. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:35. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

 

 

Zapsala: Beranová Monika 

 

Ve Vojnově Městci dne 20.října 2022 

 

 

 

Martin Havlíček, starosta .................................................   dne: ............................. 

 

     

MUDr. Petr Machala, místostarosta .......................................... dne: ............................. 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

MUDr. Bohdana Trávníčková .............................................             dne: ............................. 

     

 

Petra Jarošová    ................................................ dne: ............................. 
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