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Obecní úřad Ktová 
Ktová 62 

Rovensko pod Troskami 

512 63 

 

OBECNÍ ÚŘAD KTOVÁ 
00580821 
481 381 337, 724 181 298 

IČO: 
TEL: 

Zápis č. 1 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová  

konaného dne 22. října 2018, od 17:00 hodin. 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Ktová (dále též jako zastupitelstvo) bylo zahájeno v 17:00 
hodin dosavadní starostkou obce Jiřinou Bobkovou (dále jako předsedající). 
 
Předsedající požádala předsedu volební komise paní Libuši Vedralovou o seznámení s 
výsledkem voleb. Předsedkyně volební komise seznámila přítomné s výsledkem voleb a 
přečetla jména zvolených členů zastupitelstva, kteří získali mandát. 
 
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 změněně kterých zákonů, v platném znění. 
 
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízením), v platném znění, konalo do 
15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo 
hlasování (lhůta uplynula dne 19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle 
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po 
dobu 7 dní a to od 12. 10. 2014 do 23. 10. 2018. Současně byla zveřejněna na 
elektronické úřední desce.  
 
Předsedající schůze z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že 
přítomno je 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 
zákona o obcích) 
 

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

Ověřovateli zápisu byli jmenováni Michal Dolanský a Jana Boučková. Zapisovatelem byla 
jmenována paní Jiřina Bobková. 
 

2. Složení slibu členy zastupitelstva  
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné 
členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za 
následek zánik mandátu. (§ 55/491/2001., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění). 
 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla 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 obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony 
České republiky“. Jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu 
pronesením slova „slibuji“ a podpisem pod slib. 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
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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. Nebyl podán návrh na tajnou volbu. 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová schvaluje veřejný způsob volby starosty a 
místostarosty. 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 
 

4. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 
dlouhodobě uvolnění 

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná. 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová v souladu s § 84 odst. 2 písmeno k) zákona o obcích 
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva obce 
dlouhodobě uvolněn. 
Výsledek hlasování: 
Pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 
 
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně 
nezvolení bude přistoupeno k volbě místostarosty. 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. 
Byl podán následující návrh: 
- člen zastupitelstva Jaroslav Šperling navrhl zvolit do funkce starostky Jiřinu Bobkovou 
 

5. Volba starosty 
Jiřina Bobková získala 6 hlasů 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová zvolilo starostkou obce Bc. Jiřinu Bobkovou, DiS. 
Pro: 6  proti: 0  zdržel se: 1 
 

6. Určení počtu místostarostů 
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy 
nebyly vzneseny. Funkce místostarosty bude neuvolněná. 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová schválilo zvolení jednoho neuvolněného místostarosty. 
Pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 
 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. 
Byl podán následující návrh na místostarostu: 
- členka zastupitelstva Vladimír Kopecký navrhl zvolit do funkce místostarostky Marii 
Drašnarovou 
 

7. Volba místostarosty 
Marie Drašnarová získala 5 hlasů 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová zvolilo místostarostkou obce Marii Drašnarovou. 
Pro: 5  proti: 0  zdržel se: 2 
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8. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba kontrolní 
výbory budou tříčlenné.  
Pro: 7  proti: 0  zdržel se: 0 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová volí předsedu finančního výboru: Janu Boučkovou. 
Pro: 6  proti: 0  zdržel se: 1 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová volí předsedu kontrolního výboru: Vladimír Kopecký. 
Pro: 6  proti: 0  zdržel se: 1 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová volí členy finančního výboru: Jaroslav Šperling, Libuše 
Vedralová. 
Pro: 6  proti: 0  zdržel se: 1 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová volí členy kontrolního výboru: Jaromír Drašnar, Michal 
Dolanský. 
Pro: 6  proti: 0  zdržel se: 1 
 
 

9. Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce 
Starostka obce navrhuje, aby neuvolněné místostarostce byla poskytována měsíční 
odměna ve výši ½ maximální částky dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ode 
dne přijetí tohoto usnesení.  
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce 
neuvolněného místostarosty ve výši ½ maximální možné výše dle přílohy č. 1 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění. 
Pro: 6  proti: 0  zdržel se: 1 
 
 

10. Rozhodnutí o odměně pro členy zastupitelstva obce Ktová 
Starostka obce navrhuje, aby členové zastupitelstva nepobírali za výkon funkce člena 
zastupitelstva obce Ktová žádnou finanční odměnu. 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
schvaluje, aby za výkon funkce člena zastupitelstva obce Ktová žádnou finanční 
odměnu. 
Pro: 6  proti: 0  zdržel se: 1 
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11. Delegování člena zastupitelstva do rady sdružení VHS Turnov  
Předsedající navrhuje přidat tento bod na program jednání. Vůči návrhu nebyly 
vzneseny žádné námitky. Do rady sdružení VHS Turnov navrhuje delegovat starostku 
obce Jiřinu Bobkovou. 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ktová souhlasí s navrženým zástupcem do Rady sdružení VHS 
Turnov Jiřinou Bobkovou. 
Pro: 7  proti 0   zdržel se 0 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18:00 hod. 
 
Zapisovatel: Jiřina Bobková 
 
Ověřovatel: Michal Dolanský a Jana Boučková 
  
 


