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Zápis 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Větrušice 

konaného dne 19.10. 2022, od 18:00 hodin 

 

Přítomni: 

členové zastupitelstva obce: Ing. Michael Buchar, Filip Damek, Ing. Petr Havlík, Ing. Jana 
Růžičková, Petra Šefčíková, Karel Špírek, Adéla Trochtová 

ostatní: dle prezenční listiny přítomných, která je přílohou tohoto zápisu 

 

Omluveni:   --- 

Neomluveni:   ---   

Zapisovatel:  Petr Havlík   

Ověřovatelé zápisu:  Jana Růžičková, Adéla Trochtová 

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
 

Zasedání Zastupitelstva obce Větrušice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 18.00 hodin dosavadní starostkou obce Petrou Šefčíkovou (dále jako „předsedající“).  
 
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno 
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 
 
Předsedkyně okrskové volební komise Lucie Špírková seznámila přítomné s výsledky 
voleb do zastupitelstva konaných ve dnech 23. a 24.9.2022 s tím, že výsledky voleb 
nebyly napadeny a jsou platné. 

 
Předsedající konstatovala , že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jako 
„zákon o obcích“), konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu 
na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7.10.2022 v 16.00 hod., žádný 
návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce 
Obecního úřadu Větrušice zveřejněna v souladu se zákonem o obcích po dobu nejméně 
7 dní, a to od 11.10.2022 do 19.10.2022. Současně byla zveřejněna na „elektronické 
úřední desce“.  
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Dále konstatovala, že podle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 
č. 1 tohoto zápisu) je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 
* * * 

 
2. Složení slibu členy zastupitelstva 
 

V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích předsedající vyzvala přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. Předsedající upozornila zastupitele, 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). 

 
Předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a jmenovitě vyzvala 
zastupitele o pronesení slova ,,slibuji“.    
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Větrušice a jejích občanů a budu se řídit Ústavou 
a zákony České republiky.“ (příloha č. 2 tohoto zápisu)  

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

 
* * * 

 
3. Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 

Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Janu Růžičkovou a Adélu Trochtovou 
a zapisovatelem Petra Havlíka.  K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před 
hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice určuje ověřovateli zápisu paní Janu Růžičkovou a paní 
Adélu Trochtovou a zapisovatelem pana Petra Havlíka. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 1/1U/2022 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
 
 
 
 
 



4. Schválení programu 
 

Předsedající seznámila 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 byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 
Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.  

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Větrušice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1 Zahájení – předsedkyně volební komise Lucie Špírková a stávající starostka 
obce Petra Šefčíková  

2 Složení slibu členy zastupitelstva obce 
3 Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 
4 Schválení programu 
5 Volba starosty a místostarosty obce 

5.1 určení počtu místostarostů 
5.2 určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 
5.3 určení způsobu volby starosty a místostarosty 
5.4 volba starosty 
5.5 volba místostarosty 

6 Zřízení finančního a kontrolního výboru 
6.1 Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 
6.2 Volba předsedy finančního výboru 
6.3 Volba předsedy kontrolního výboru 
6.4 Volba členů finančního výboru 
6.5 Volba členů kontrolního výboru 

7 Zřízení dalších výborů zastupitelstva obce, určení jejich předmětu činnosti a 
volba jejich předsedů a členů 

8 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)  

9 Všeobecné informace 
10  Diskuse 
11  Závěr 

 
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 2/1U/2022 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Volba starosty a místostarosty obce 
 
5.1  Určení počtu místostarostů:  
 

Petra Šefčíková navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu jako 
tomu bylo v předchozím volebním období. Dále uvedla, že pokud bude následně 
schválena v dalším bodě programu funkce starosty jako uvolněná, není odůvodněné 
v době ukončené největší investiční akce v historii obce, jako byla kanalizace, volit více 
jak jednoho místostarostu. Současná krize a vysoká inflace se samozřejmě dotýká velmi 
výrazně i obce a je nutné co nejvíce šetřit obecní peníze. Proto navrhuje jednoho 
místostarostu. 
Filip Damek – nesouhlasí, podává protinávrh, aby byli dva neuvolnění místostarostové, 
obec čekají další investiční akce, na jaře veřejné osvětlení a další projekty, proto se 
domnívá, že dva neuvolnění místostarostové jsou na místě. 
Jana Růžičková – po dotazu na minulý stav (dva místostarostové) souhlasí s návratem 
k počtu 2 neuvolněných místostarostů. 
Michael Buchar – souhlasí s ustanovením dvou místostarostů, s tím, že by to byl návrat 
k dříve používanému schématu. 
Adéla Trochtová – nemá problém s počtem místostarostů, ale zajímá ji výše odměn, 
aby to nebyla příliš velká zátěž pro obec. Vzhledem k velikosti obce se domnívá, že 
jeden místostarosta je dostačující. 
Petra Šefčíková upřesnila, že obec velkou investiční akci neplánuje, administrace 
plánovaných akcí bude provádět externí firma a zhotovitelé (včetně dotací). 
Karel Špírek – také souhlasí s využitím původního modelu 2 neuvolněných 
místostarostů a jednoho uvolněného starosty. 
Petr Havlík – není rozhodující, zda bude jeden nebo dva místostarostové, ale bude 
záležet na budoucím starostovi, jak bude potřebovat podporu místostarosty nebo 
místostarostů. Dokáže si představit oba modely, ale záleží na výši jejich odměny a 
náplni jejich činností.  
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
 
Předsedající dala hlasovat o návrhu na volbu jednoho místostarosty.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
Výsledek hlasování:   Pro 1 (Šefčíková)  Proti 4 (Damek, Buchar, Špírek, Růžičková) 
Zdrželi se 2 (Havlík, Trochtová) 
Usnesení č. 3/1U/2022 nebylo schváleno 
 
Následně dala předsedající hlasovat o návrhu na volbu dvou místostarostů.  
 
 
 
 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice schválilo zvolení dvou místostarostů. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 4 (Damek, Buchar, Špírek, Růžičková) Proti 1 (Šefčíková)   
Zdrželi se 2 (Havlík, Trochtová) 
Usnesení č. 4/1U/2022 bylo schváleno. 

 
 
5.2  Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni:  
 

Předsedající dále navrhla, ve vazbě na § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby 
členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné 
návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, 
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 5/1U/2022   bylo schváleno. 

 
 
5.3 Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  
 

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 
a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit 
zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva 
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedající spočítány a 
členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající 
vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné 
návrhy nebyly podány. 
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, 
případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. 
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po 
platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.  

 
 
5.4 Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  
 

Petra Šefčíková, oznámila, že vzhledem k nedostatečné podpoře nadpoloviční většiny 
zvolených zastupitelů se nebude ucházet o funkci starostky obce. Skutečnost, že 
podporu nemá, jí byla sdělena až na povolebním jednání zvolených zastupitelů obce 
s odůvodněním na výsledky preferenčních hlasů voleb. Mrzí ji, že všichni zastupitelé šli 
na kandidátku, kde byla uvedena jako lídr. Funkce starosty je nevděčná, protože musí 
dělat i nepopulární věci, kandidovat na starostu tedy již nebude.  



Předsedající proto vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 
Karel Špírek navrhl zvolit do funkce starosty Filipa Damka.   
Filip Damek uvedl, že děkuje za návrh a souhlasí s navrženou kandidaturou. 
Další návrhy nebyly. 
Petra Šefčíková sdělila přítomným, že Filip Damek byl pro právě ukončené funkční 
období 2018-2022 zvolen po odchodu místostarostky Jany Dyčkové na dva roky jako 
uvolněný zastupitel především z důvodu náročnosti administrativy spojené s realizací 
a stavbou veřejné kanalizace v obci. Nemyslí si, že s jeho dosavadními zkušenostmi 
pracovními a zkušenostmi zastupitele i s ohledem na věk bude schopen vést obec a   
především zastupovat ji navenek při jednání s ministerstvy, krajem či představiteli 
jiných obcí a vystupovat také v roli zaměstnavatele. Proto jeho kandidaturu nepodpoří.  
Petr Havlík vznesl dotaz, co přinese změna starosty pro obec, s čím kandidát na 
starostu přichází. 
Filip Damek uvedl, že bude pokračovat ve volebním programu, který byl vypracován 
před volbami, chce zlepšit údržbu obce, chce instalovat kamerový systém. Chce 
zachovat fungující Dětskou skupinu, zlepšení stavu komunikací, využití dotací. Uvítá 
podněty občanů k dalším realizacím. 
Petr Havlík uvedl, že Filip Damek ve funkci starosty může prospět obci novými 
aktivitami a novým pohledem na vedení zastupitelstva, což vítá, protože v minulosti 
byly udělány chyby při vedení obce. Myslí si, že je škoda, že tento přístup Filip Damek 
nevtělil do vlastního volebního programu. Teď teda není zcela jasné, jaké změny 
přijdou. Vzhledem k již Petrou Šefčíkovou zmíněným slabým stránkám Filipa Damka 
(nedostatek profesních, manažerských a komunálních zkušeností a znalostí) je důležité, 
jak kvalitní podpůrný aparát v podobě místostarostů a výborů bude mít k dispozici. Bez 
ujasnění změn ve volebním programu a bez ujasnění dalších funkcí, není přesvědčen o 
vhodnosti zvolení Filipa Damka starostou obce. Pokud by v tomto bylo jasno, 
kandidaturu by podpořil. 
Michael Buchar – byl překvapen výsledkem voleb, Filipa Damka zná nejvíce z 
přítomných, tráví spolu spoustu společného času, podle jeho názoru hraje fairplay a 
zaslouží si možnosti prokázat, že to zvládne a měli bychom ho podpořit, udělat něco 
pro tuto vesnici a lepší místo k žití. Někdy je Filip Damek nerozhodný, ale navrhuje dát 
mu šanci. 
Adéla Trochtová – Filip Damek měl její podporu, ale za poslední dobu se nezachoval 
fairplay k fungování starostky a zastupitelstva a vzhledem k jeho zkušenostem není 
přesvědčena, že bude schopen vykonávat funkci odpovědně. 
Jana Růžičková – spousta věcí se povedla, výsledek voleb nečekala, máme respektovat 
výsledek voleb, občané si zvolili, Filip Damek má její podporu. 
Karel Špírek – Filip Damek je pracovitý, učenlivý, má chuť to dělat. 
 
Před hlasováním byla dána možnost přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Stanovisko sdělila občanka S.P. – Filip Damek přesvědčil občany, že je na správném 
místě, při realizaci kanalizace se osvědčil, tím, že je mladý dokáže si hodně potřebných 
věcí případně dohledat na internetu. 

 
Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení.  

 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice volí starostou obce pana Filipa Damka. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 4 (Damek, Buchar, Špírek, Růžičková) Proti 1 (Šefčíková)   
Zdrželi se 2 (Havlík, Trochtová) 
Usnesení č.  6/1U/2022 bylo schváleno. 

 
Po zvolení starostou převzal Filip Damek vedení zasedání (dále veden jako 
„předsedající“). 

 
 
5.5 Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci prvního 
místostarosty.  
Byly podány následující návrhy:  
Filip Damek navrhl zvolit do funkce prvního místostarosty Michaela Buchara.  
Michael Buchar – výzvu přijímá, pokud bude zvolen, bude rád za pokračující spolupráci, 
společně získali dotace a zkulturnili společně obec, přijali úsporné opatření, aby se 
obec dala dohromady. 
Adéla Trochtová – dobrá volba ohledně společného kamarádství, ale obava z 
nedostatku času Michaela Buchara, který ho omezoval v minulém zastupitelstvu. 
Michael Buchar se k tomu vyjádřil – posune si pracovní dobu a zaměstnavatel mu vyjde 
vstříc. 
Před hlasováním byla dána možnost přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Stanovisko sdělil občan M.J. – ve prospěch Michaela Buchara uvedl, že pokud je 
potřeba, umí se zapojit a pracovat, dokud není vše hotovo. 

 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice volí prvního místostarostou Ing. Michaela Buchara. 
První místostarosta je oprávněn zastupovat starostu obce v době jeho nepřítomnosti 
nebo v době, kdy starosta obce nevykonává funkci. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 5   Proti 0 Zdrželi se 2 (Buchar, Havlík) 
Usnesení č. 7/1U/2022 bylo schváleno. 

 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci druhého 
místostarosty.  
Byly podány následující návrhy:  
Filip Damek navrhl zvolit do funkce místostarosty Karla Špírka, a to hlavně z důvodu 
jeho odbornosti ve stavebnictví. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům 
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Karel Špírek – návrh přijímá a bude dělat maximum proto, aby byl správnou podporou 
pro starostu. 

 



Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice volí druhého místostarostou pana Karla Špírka. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0  Zdrželi se 2 (Špírek, Šefčíková) 
Usnesení č. 8/1U/2022 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 
6.1 Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:  
 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní 
výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období 
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona 
o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 
zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze 
předsedou výboru musí být člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy 
kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník 
obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu 
(§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž 
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána 
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko 
sděleno nebylo. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou tříčlenné. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 9/1U/2022 bylo schváleno. 
 
 

6.2 Volba předsedy finančního výboru:  
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
finančního výboru. Byly podány následující návrhy:  
Filip Damek navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Janu Růžičkovou.  
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice volí předsedou finančního výboru paní Janu 
Růžičkovou. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 1 (Růžičková) 
Usnesení č. 10/1U/2022 bylo schváleno. 
 
 

6.3 Volba předsedy kontrolního výboru:  
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:  
Filip Damek navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Petra Havlíka.  
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice volí předsedou kontrolního výboru pana Petra Havlíka. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 1 (Havlík) 
Usnesení č. 11/1U/2022 bylo schváleno. 

 
 
6.4 Volba členů finančního a kontrolního výboru:  
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru 
a finančního výboru. Byly podány následující návrhy:  
Jana Růžičková navrhla zvolit členem finančního výboru Vladislavu Müllerovou a 
Kateřinu Břešťálovou. 
Petr Havlík navrhl zvolit členem kontrolního výboru Adélu Trochtovou a Petru 
Šefčíkovou. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice volí členy finančního výboru paní Vladislavu 
Müllerovou a paní Kateřinu Břešťálovou. 
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 12/1U/2022 bylo schváleno. 

 
 
 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice volí členy kontrolního výboru paní Adélu Trochtovou a 
paní Petru Šefčíkovou. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 2 (Šefčíková, Trochtová) 
Usnesení č. 13/1U/2022 bylo schváleno. 

 
* * * 

 
7. Zřízení dalších výborů zastupitelstva obce, určení jejich předmětu činnosti a 
volba jejich předsedů a členů 
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na případné další výbory 
zastupitelstva obce. 
Petra Šefčíková – navrhuje zřízení sociální komisi, tak jak fungovala před lety, chodila 
gratulovat jubilantům, radila by s příspěvky na bydlení apod. 
Petr Havlík navrhl po zkušenostech z období covidové epidemie a vzhledem k zhoršující 
se situaci sociálních jistot (inflace, zvýšení cen energií) zřízení Výboru pro sociální věci 
a bezpečnost jako iniciativního a kontrolního orgánu zastupitelstva v oblasti služeb 
sociálního charakteru, zdraví, prevence patologických jevů a bezpečnosti, konkrétně 
např.: 

• řešení sociálních problémů 

• poradenství, případně pomoc pro potřebné občany obce 

• blahopřání občanům obce k jejich životním jubilejním 

• vítání nových občánků obce 

• rozloučení se zemřelými obyvateli obce 
Výbor pro sociální věci a bezpečnost musí mít lichý počet členů, počet členů stanovuje 
zastupitelstvo – navrhl počet 3 členů. Předsedou výboru může být jen člen 
zastupitelstva, členy výboru a předsedu volí a odvolává z funkce zastupitelstvo. Výbor 
plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo, je oprávněn předkládat zastupitelstvu svá 
stanoviska, zprávy a návrhy k problémům sociálního a bezpečnostního rázu. Výbor se 
schází podle potřeby, usnesení výboru se vyhotovují písemně, jsou platná, pokud s nimi 
vysloví souhlas nadpoloviční většina členů výboru. Usnesení podepisuje předseda 
výboru. Předseda výboru připraví do příštího zasedání zastupitelstva náplň činnosti 
výboru pro sociální věci a bezpečnost pro schválení zastupitelstvem. 
Filip Damek souhlasí se zřízením výboru pro sociální věci 
Další návrhy na jiné výbory vzneseny nebyly.  
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení.  

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice zřizuje výbor pro sociální věci a bezpečnost. Výbor bude 
tříčlenný. 
Výsledek hlasování:   Pro 6  Proti 0 Zdrželi se 1 (Špírek) 
Usnesení č. 14/1U/2022 bylo schváleno. 



Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy výboru 
pro sociální věci a bezpečnost. Byly podány následující návrhy:  
Petr Havlík navrhl Adélu Trochtovou. 
Michael Buchar navrhl Petru Šefčíkovou.  
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu, aby předsedou výboru pro sociální věci a 
bezpečnost byla Adéla Trochtová. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice volí předsedou výboru pro sociální věci a bezpečnost 
paní Adélu Trochtovou. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 1 (Havlík)  Proti 0 Zdrželi se 6 
Usnesení č. 15/1U/2022 nebylo schváleno.  
 
Následně dal předsedající hlasovat o návrhu, aby předsedou výboru pro sociální věci a 
bezpečnost byla Petra Šefčíková. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice volí předsedou výboru pro sociální věci a bezpečnost 
paní Petru Šefčíkovou. 
 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 2 (Špírek, Šefčíková) 
Usnesení č. 16/1U/2022 bylo schváleno. 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy výboru pro sociální 
věci a bezpečnost. Byly podány následující návrhy:  
Petra Šefčíková navrhla zvolit členem výboru pro sociální věci a bezpečnost Adélu 
Trochtovou a Petra Havlíka. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice volí členy výboru pro sociální věci a bezpečnost paní 
Adélu Trochtovou a pana Petra Havlíka 
 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 2 (Špírek, Havlík) 
Usnesení č. 17/1U/2022 bylo schváleno. 

 
* * * 

 



8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce 
a dalších osob 

 
Filip Damek navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 
2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, v platném znění, poskytována odměna ve výši 
maximální dle nařízení vlády 318/2017 Sb., a to ode dne ustanovení do funkce. 
Předsedající navrhl též odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 72 odst. 2 
zákona o obcích) ve výši 50 % pro každého místostarostu. 
Petr Havlík navrhl, aby v souladu § 74 odst. 3 zákona o obcích byla odměna v případě 
souběhu funkcí neuvolněného zastupitele stanovena jako součet dvou nejvyšších 
odměn za jednotlivé funkce, kromě místostarostů. Dále navrhl, aby všechny funkce 
byly odměňovány v maximální stanové výši dle nařízení vlády 318/2017 Sb. v platném 
znění. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 
 
Předsedající dal hlasovat o návrzích usnesení. 
 
Návrh usnesení 
Zastupitelstvo obce Větrušice stanovuje v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a 
nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků, v platném znění, stanoví s účinností od 20.10. výši měsíční 
odměny za výkon funkce pro každého místostarostu ve výši 14 603 Kč, pro předsedu 
výboru ve výši 3 245 Kč, pro člena výboru ve výši 2 704 Kč. 
 

Funkce 
Odměna za měsíc 

(v Kč) 

Místostarosta 14.603,- 

předseda finančního, kontrolního, sociálního výboru 3.245,- 

člen kontrolního, sociálního výboru 2.704,- 

 

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována: 
- v případě starosty obce ode dne zvolení do funkce starosty obce 
- v případě místostarosty ode dne zvolení do funkce místostarosty 
- v případě předsedů a členů výborů zastupitelstva obce ode dne zvolení do příslušné 

funkce 
- v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce za 

situace, kdy se bude jednat o člena zastupitelstva obce bez další funkce, ode dne slo-
žení slibu člena zastupitelstva obce (v případě zvolení do jakékoliv funkce člena či 
předsedy výboru nebo jmenování do funkce předsedy či člena komise, nebude tato 
měsíční odměna počínaje dnem zvolení či jmenování poskytována). 

 
Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 0 Zdrželi se 2 (Buchar, Špírek) 
Usnesení č. 18/1U/2022 bylo schváleno. 

 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Větrušice stanovuje v souladu s ust. § 74 odst. 3 zákona o obcích 
a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků stanoví, v platném znění, že při souběhu výkonu více funkcí 
(předseda/člen některého z výboru) se měsíční odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytne jako souhrn (součet) 2 nejvyšších zastupitelstvem 
stanovených odměn za jím zastávané funkce dle nařízení vlády 318/2017 Sb.  

 
Výsledek hlasování:   Pro 7  Proti 0 Zdrželi se 0 
Usnesení č. 19/1U/2022 bylo schváleno. 
 

* * * 
 

9. Všeobecné informace  
 
Filip Damek – poučil zastupitele o povinnosti mlčenlivosti a ochrany osobních údajů 
Petra Šefčíková – informovala o rozpočtovém opatření, dále o zřícení skály do Vltavy, 
zasahoval Hasičský sbor, místo není zabezpečeno, je nutné urychleně řešit. 
 

* * * 
 

10. Diskuse 
 
Občan M.J. – poděkoval Petře Šefčíkové za odvedenou práci a popřál novému vedení obce 
mnoho úspěchů 
K poděkování Petře Šefčíkové se dále připojili zúčastnění obyvatelé obce, nový starosta obce 
Filip Damek a ostatní zastupitelé. 
Petra Šefčíková požádala nové místostarosty o podporu nového starosty obce, protože podle 
jejího názoru to bude potřebovat. 
 

* * * 
 

11. Závěr 
 
Předsedající poděkoval přítomným za účast a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:40 hod. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 



Zapisovatel:  Petr Havlík  dne ________________ ________________  
 
 
 
Ověřovatelé:              Jana Růžičková dne ________________ ________________  
 
             Adéla Trochtová  dne ________________ ________________  

 
 
Starosta obce:  Filip Damek  dne ________________ ________________  
 
 


