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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kobylnice  

dne 18.10.2022 

 

Místo konání: Zasedací místnost obecního úřadu, Na Budínku 240, Kobylnice. 
Zahájení zasedání:    18:00 hod. 
Ukončení zasedání:   18:49 hod. 
 
Přítomni:    
15 členů Zastupitelstva obce Kobylnice: Stanislav Dolanský, Michael Konečný, František 
Kvasnička, Jan Pastyřík, Jiří Pecl, Petr Peško, Rudolf Prus, Lubomír Šmíd, Dana Šmídová, 
Pavel Šťastný, Michael Ulbrich, Alena Ulbrichová, Ladislav Votápek, Martina Zichová, 
Martina Zlatníková 

Dále přítomna: pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková. 

Program: 

1. Zahájení 
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce 
3. Schválení programu jednání 
4. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 
5. Volba starosty 
6. Volba místostarosty (místostarostů) 
7. Volba členů rady obce 
8. Zřízení výborů zastupitelstva obce, volba jejich předsedů a členů 
9. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce a stanovení výše 

peněžitého plnění poskytovaného fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
obce, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce 

10. Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce 
a určení plnění pro členy zastupitelstva obce dle § 80 zákona o obcích 

11. Stanovení určeného zastupitele pro pořizování územního plánu 
12. Informace o předpokládaných termínech zasedání zastupitelstva obce do konce roku 

2022 
13. Různé 

 
 

1. Zahájení 
 

Dosavadní starosta Ing. Lubomír Šmíd jako předsedající přivítal všechny přítomné, 
konstatoval, že se dostavili všichni nově zvolení členové zastupitelstva obce. Konstatoval, že 
zastupitelstvo obce je usnášení schopné.  
Předsedající dále informoval, že zápis z minulého zasedání zastupitelstva byl ověřen a byl 
zveřejněn na webových stránkách obce, umožňujících dálkový přístup, námitky proti němu 
nebyly vzneseny. Zapisovatelkou jmenuje paní Jaroslavu Urbánkovou. Podle jednacího řádu 
je třeba zvolit ověřovatele zápisu. Ověřovateli byli navrženi pan Jiří Pecl a paní Martina 
Zichová. 
 
Návrh usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu pana Jiřího Pecla a paní 
Martinu Zichovou. 

Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 
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2. Složení slibu členů zastupitelstva obce 
 

Členové zastupitelstva skládají slib podle § 69 zákona o obcích, a to na začátku prvního 
zasedání zastupitelstva pronesením slova „slibuji“. Předsedající nejprve přečetl text slibu: 

Slib: „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.“   
Všichni přítomní členové zastupitelstva obce složili zákonem předepsaný slib bez výhrad.  
 
Složení slibu tvoří přílohu č. 1 zápisu. 
 

3. Schválení programu jednání 
 

Starosta informoval, že program byl řádně zveřejněn a členové zastupitelstva jej obdrželi 
s pozvánkou. Návrhy na změny, doplnění nebyly. 
 
Návrh na usnesení č. 2: Zastupitelstvo obce Kobylnice schvaluje program zasedání 
zastupitelstva: 

 
1. Zahájení 
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce 
3. Schválení programu jednání 
4. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 
5. Volba starosty 
6. Volba místostarosty (místostarostů) 
7. Volba členů rady obce 
8. Zřízení výborů zastupitelstva obce, volba jejich předsedů a členů 
9. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce a stanovení výše 

peněžitého plnění poskytovaného fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
obce, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce 

10. Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce 
a určení plnění pro členy zastupitelstva obce dle § 80 zákona o obcích 

11. Stanovení určeného zastupitele pro pořizování územního plánu 
12. Informace o předpokládaných termínech zasedání zastupitelstva obce do konce roku 

2022 
13. Různé 

 
Hlasování  
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 
 
 

4. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 
 

Při ustavujícím zasedání se navrhuje určit, že pro funkci starosty obce bude člen 
zastupitelstva obce uvolněn. 
 
Návrh na usnesení č. 3: Zastupitelstvo obce určuje, že pro funkci starosty bude člen 
zastupitelstva obce uvolněn. 
 
Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 
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5. Volba starosty 

Vzhledem k tomu, že nominace do jednotlivých funkcí proběhly v koaliční shodě, navrhuje 
se, aby volba starosty i všechny ostatní volby proběhly veřejným hlasováním.  

Návrh na usnesení č. 4: Zastupitelstvo obce schvaluje, že všechny volby do orgánů obce na 
ustavujícím zasedání proběhnou veřejným hlasováním. 
 
Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 

Jediným kandidátem na funkci starosty obce, vzešlým z koaličních jednání je Michael 
Ulbrich. Další kandidát nebyl navržen. 

Návrh na usnesení č. 5: Zastupitelstvo obce volí starostou obce Michaela Ulbricha. 

Hlasování: 
PRO:    14  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    1 

Michael Ulbrich je zvolen starostou obce.  

Dosavadní předsedající předal řízení zasedání novému starostovi. 

6. Volba místostarosty (místostarostů) 

§ 104 odst. 1 zákona o obcích stanovuje, že starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo 
obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí 
zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta 
nevykonává funkci. 

Navrhuje se stanovit počet místostarostů na dva. Do těchto funkcí jsou navrženi na funkci 
statutární místostarostky Martina Zlatníková a na funkci místostarosty Lubomír Šmíd. 

Návrh usnesení č. 6: Zastupitelstvo obce Kobylnice stanovuje počet místostarostů na 2. 

Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 

Návrh usnesení č. 7: Zastupitelstvo obce Kobylnice volí do funkce statutární (první) 
místostarostky, která zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta 
nevykonává svoji funkci, Martinu Zlatníkovou. 

Hlasování: 
PRO:    14  PROTI:    1  ZDRŽEL SE:    0 

Návrh usnesení č. 8:  Zastupitelstvo obce Kobylnice volí místostarostou Lubomíra Šmída. 
 
Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 
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7. Volba členů rady obce 

§ 99 odst. 3 zákona o obcích stanovuje, že radu obce tvoří starosta, místostarosta 
(místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů 
rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu 
třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo 
obce má méně než 15 členů.  

Na základě těchto ustanovení rada obce musí mít 5 členů, přičemž členy jsou již zvolený 
starosta a oba zvolení místostarostové. Zbývá tedy dovolit 2 členy rady obce.  

Do funkcí členů rady obce jsou navrženi František Kvasnička a Alena Ulbrichová. 

Návrh usnesení č. 9: Zastupitelstvo obce Kobylnice volí členem rady obce Františka 
Kvasničku. 
 
Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 

 
Návrh usnesení č. 10: Zastupitelstvo obce Kobylnice volí členkou rady obce Alenu 
Ulbrichovou. 
 
Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 

  
8. Zřízení výborů zastupitelstva obce, volba jejich předsedů a členů 

Dle § 117 a násl. zákona o obcích zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní 
a kontrolní orgány výbory. Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. 
Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Počet členů výboru je vždy lichý. 
Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, 
místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu. 

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a plní 
další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, kontroluje 
dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné 
působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 

Navrhuje se, aby finanční výbor a kontrolní výbor měli po třech členech. Na funkci 
předsedkyně finančního výboru je navržena Dana Šmídová a na členy finančního výboru 
Šimon Kvasnička a Daniela Zlatkovská. Na funkci předsedkyně kontrolního výboru je 
navržena Martina Zichová a na členy kontrolního výboru Zdeňka Matulová a Michal Špondr.  

Návrh usnesení č. 11: Zastupitelstvo obce Kobylnice stanovuje počet členů finančního 
výboru na 3. 
 
Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 
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Návrh usnesení č. 12: Zastupitelstvo obce Kobylnice volí předsedkyní finančního výboru 
Danu Šmídovou. 
 
Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 

Návrh usnesení č. 13: Zastupitelstvo obce Kobylnice volí členem finančního výboru Šimona 
Kvasničku a Danielu Zlatkovskou. 
 
Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 

Návrh usnesení č. 14: Zastupitelstvo obce Kobylnice stanovuje počet členů kontrolního 
výboru na 3. 
 
Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 

Návrh usnesení č. 15: Zastupitelstvo obce Kobylnice volí předsedkyní kontrolního výboru 
Martinu Zichovou. 
 
Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 

Návrh usnesení č. 16: Zastupitelstvo obce Kobylnice volí členkou kontrolního výboru Zdeňku 
Matulovou a Michala Špondra. 
 
Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 
 
 
9. Stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce a stanovení 

výše peněžitého plnění poskytovaného fyzickým osobám, které nejsou členy 
zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů zastupitelstva obce 
a komisí rady obce 

Zastupitelstvu obce je dle § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích vyhrazeno stanovit výši 
odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce v předchozích 
volebních obdobích stanovovalo odměny za výkon funkce pouze místostarostům, členům 
rady obce a předsedům výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce. S ohledem na tento 
dosavadní systém odměňování se navrhuje stanovit měsíční odměny v následující výši: 
místostarostové 32.000 Kč, členové rady obce 4.000 Kč, předsedové výborů zastupitelstva 
obce 1.000 Kč, předsedové komisí rady obce 1.500 Kč.  

Zastupitelstvo obce pak dle § 72 odst. 2 zákona o obcích stanoví, že tyto odměny se 
poskytují ode dne stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení 
zastupitelstva obce, které odměnu stanovilo. Proto je navrženo, aby se odměny poskytovaly 
ode dne zvolení do příslušné funkce.  

Dále je zastupitelstvu obce vyhrazeno dle § 84 odst. 2 písm. v) rozhodovat o peněžitých 
plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon 
funkce členů výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce. S ohledem na to, že ve funkcích 
předsedů komisí rady obce nemusejí být pouze členové zastupitelstva obce, navrhuje se 
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stanovit těmto osobám stejnou odměnu, jako členům zastupitelstva obce, tedy 1.500 Kč 
měsíčně. 

§ 74 odst. 3 zákona o obcích stanovuje, že v případě souběhu výkonu více funkcí může být 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn 
za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena 
rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce anebo předsedy nebo člena 
komise rady obce. Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne o poskytnutí této souhrnné 
odměny, náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu 
náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce. S ohledem na dosavadní praxi se 
navrhuje schválit usnesení, které stanoví, že v případě souběhu těchto funkcí se budou tyto 
odměny sčítat, a to nejvýše do souhrnu odměn za 3 různé funkce. 

Návrh usnesení č. 17: Zastupitelstvo obce Kobylnice stanovuje neuvolněným členům 
zastupitelstva obce s účinností od jejich zvolení do příslušné funkce měsíční odměnu za 
výkon funkce statutární místostarostky a místostarosty ve výši 32.000 Kč, člena rady obce ve 
výši 4.000 Kč, předsedy výboru zastupitelstva obce ve výši 1.000 Kč a předsedy komise rady 
obce ve výši 1.500 Kč.  

Hlasování: 
PRO:    14  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    1 

Návrh usnesení č. 18: Zastupitelstvo obce Kobylnice stanovuje peněžité plnění poskytované 
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce předsedy komise 
rady obce ve výši 1.500 Kč měsíčně. 
 
Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 

Návrh usnesení č. 19: Zastupitelstvo obce Kobylnice stanovuje, že při případném souběhu 
funkce neuvolněného člena rady obce, neuvolněného předsedy výboru zastupitelstva obce 
a neuvolněného předsedy komise rady obce bude odměna za tyto funkce sčítána, a to 
nejvýše do souhrnu odměn za 3 různé funkce.  
 
Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 
 

10. Stanovení pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva 
obce a určení plnění pro členy zastupitelstva obce dle § 80 zákona o obcích 

Zastupitelstvu obce je dle § 84 odst. 1 písm. u) zákona o obcích vyhrazeno stanovit pravidla 
pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce. § 81 odst. 1 zákona o obcích 
stanovuje, že členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní 
náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance 
obce a v jejich mezích podle pravidel pro poskytování cestovních náhrad členům 
zastupitelstva obce, stanovených zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo obce pak také může 
dle § 81 odst. 2 zákona o obcích stanovit, že za pravidelné pracoviště člena zastupitelstva 
obce pro účely cestovních náhrad se považuje místo jeho trvalého pobytu. V návaznosti na 
tato ustanovení zákona o obcích je pak zastupitelstvu obce předložen návrh usnesení. 

Zastupitelstvu obce je dále dle § 84 odst. 2 písm. o) vyhrazeno rozhodovat o plněních pro 
členy zastupitelstva obce dle § 80 zákona o obcích, dle kterého lze, mimo jiné, poskytnout 
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členovi zastupitelstva obce z peněžního fondu nebo z rozpočtu obce příspěvek na 
stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce. Obdobně jako v předchozích 
volebních obdobích se navrhuje zastupitelstvu obce tento příspěvek uvolněným členům 
zastupitelstva obce schválit.  

Návrh usnesení č. 20: Zastupitelstvo obce Kobylnice stanovuje, že členovi zastupitelstva 
obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek 
stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance obce, a že za pravidelné 
pracoviště člena zastupitelstva obce se pro účely cestovních náhrad považuje místo jeho 
trvalého pobytu.  
 
Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 

Návrh usnesení č. 21: Zastupitelstvo obce Kobylnice stanovuje, že uvolněnému členovi 
zastupitelstva obce náleží příspěvek na stravování, a to za obdobných podmínek 
a v obdobné výši jako zaměstnancům obce. 
 
Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 
 

11. Stanovení určeného zastupitele pro pořizování územního plánu 

Stavební zákon stanovuje, že při přípravě územního plánu pořizovatel v této věci 
spolupracuje s určeným členem zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce v roce 2016 při 
schválení pořízení nového územního plánu určilo jako pověřeného zastupitele tehdejšího 
starostu obce. S ohledem na změnu ve funkci starosty se navrhuje schválit i změnu tohoto 
určeného zastupitele. 

Návrh usnesení č. 22: Zastupitelstvo obce Kobylnice stanovuje jako určeného zastupitele pro 
pořizování územního plánu starostu obce Michaela Ulbricha. 
 
Hlasování: 
PRO:    15  PROTI:    0  ZDRŽEL SE:    0 

 
12. Informace o předpokládaných termínech zasedání zastupitelstva obce do 

konce roku 2022 

Do konce roku 2022 by mělo proběhnout jedno zasedání zastupitelstva obce, a to 
v předpokládaném termínu ve čtvrtek 8. prosince 2022. 

 

13. Různé 

Dana Šmídová požádala zastupitele o pomoc při chystání sálu v sobotu 22. 10. 2022 na 
akci „Salátování s písničkou“ a přítomné na tuto akci pozvala. 

Michael Konečný požádal na příští zasedání zastupitelstva o předložení soupisu 
rozpracovaných projektů, které obec má. 
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Pan Žbánek vznesl dotaz ohledně parkování na ulici Krátké, zda existuje třetí studie na 
dopravní značení na ulici Krátké a zda by bylo možné ve věci vést diskuzi s občany, kteří na 
této ulici bydlí. Starosta odpověděl, že zatím další studie není a s největší pravděpodobností 
proběhne projednání veřejně. 

Alena Ulbrichová informovala, že byla podána reklamace na cyklostezku na úsek 
u Bažantnice, kde je problém s podložím a spodní vodou. Zatím je to stále v jednání.  

Lubomír Šmíd informoval, že již přišlo kolaudační rozhodnutí pro plochu na odpady 
u hřbitova. Občané již mohou tento prostor využívat. 

Jiří Pecl se dotázal, kdo bude mít na starosti koordinaci prací na veřejné zeleni. Starosta 
odpověděl, že vedoucím pracovníkem údržby veřejné zeleně bude Alena Ulbrichová. 

Rudolf Prus vznesl podnět pro pořízení měřičů rychlosti. Starosta odpověděl, že obec má 
v plánu jednat s Policií ČR o této možnosti. 

Pavel Šťastný se dotázal, zda je možné, aby v obci byla informativní cedule pro cyklisty, aby 
nejezdili po silnici, že je k dispozici cyklostezka. Starosta prověří možnosti. 

Pan Dobrovolný vznesl připomínku, že v zatáčce naproti ZŠ je již delší dobu ohnutá 
dopravní značka. Pan Šmíd odpověděl, že šetření vede Policie ČR a značka je v majetku 
Správy a údržby silnic. 

       
 
 
 
 

Bc. Michael Ulbrich                                                        Ing. Martina Zlatníková 
starosta                                                                            místostarostka 
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