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Z Á P I S 

 

z ustavujícího jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného 

dne 19.10.2022 v Modravě 

 

Termín konání zasedání byl zveřejněn starostou obce na úřední desce OÚ Modrava dne 

10.10.2022 

 

Jednání zastupitelstva jsou přítomni následující nově zvolení zastupitelé: 

 

Antonín Schubert 

Martin Pavlík 

Jan Svoboda 

Jaroslav Doležal 

Jiří Valečka 

Eva Foltýn Mayerová 

Jaroslav Rendl ml. 

 

Jednání bylo zahájeno v 17:30 hod. Řízení jednání se ujal dosavadní starosta obce Ing. 

Antonín Schubert.  

 

Oznámení o termínu konání ustavujícího jednání zastupitelstva bylo na úřední desce 

uveřejněno po uplynutí lhůty pro podání návrhu na neplatnost voleb, a to z toho důvodu, že 

nikdo návrh na vyslovení neplatnosti voleb nepodal. Termín jednání byl stanoven tak, aby 

jednání zastupitelstva bylo svoláno tak, aby se konalo v souladu se zákonnými lhůtami pro 

svolání zastupitelstva po volbách do zastupitelstev obcí.  

 

Ihned po zahájení jednání zastupitelstva seznámil dosavadní starosta přítomné s povinností 

každého zastupitele složit v souladu s ust. § 69 odst. 2 zákona o obcích slib zastupitele.  

 

Slib člena zastupitelstva obce Modrava podle ust. § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích, v platném znění: 

 

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

vykonávat svědomitě, v zájmu obce jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ 

 

 

Následně všichni přítomní zastupitelé složili slib zastupitele pronesením slova „Slibuji“ a 

podpisem pod příslušným textem obsahujícím slib zastupitele. 
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Ověřovateli zápisu byli následně starostou navrženi p. Svoboda a p. Mayerová  

 

Zapisovatelem byl navržen: Tomáš Samek 

 

Uvedené návrhy byly schváleny všemi zastupiteli. 

 

Následně starosta navrhl program jednání v následující podobě. Návrh programu:   

 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Volba starosty a místostarosty  

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění  

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

c) volba starosty 

d) 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) Různé 

 

 

 

3.) Volba starosty a místostarosty 
 

a. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění 

 

Řídící schůze navrhl, aby člen zastupitelstva obce, který bude vykonávat funkci starosty obce, 

byl pro její výkon uvolněn. Výkon funkce místostarosty obce navrhl jako neuvolněný. 

 

Návrh na usnesení: 

1) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že pro výkon funkce starosty obce bude 

člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.  

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1 (p. Schubert) 

Návrh byl přijat 

 

b. určení způsobu volby starosty a místostarosty 

 

Řídící schůze navrhl, aby volby starosty obce a místostarosty obce proběhla aklamací, tedy 

veřejným hlasováním. Tedy nikoliv tajnou volbou.  

 

 

 



3 

 

Návrh na usnesení: 

2) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že volba starosty obce a místostarostů 

obce proběhne veřejným hlasování.  

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1 (p. Schubert) 

Návrh byl přijat 

 

c. volba starosty 

 

Paní Mayerová navrhla, aby starostou obce byl zvolen pan Doležal. 

 

Návrh na usnesení: 

3) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že starostou obce Modrava volí 

Jaroslava Doležala. 

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2 (p. Doležal, p. Schubert) 

Návrh byl přijat 

 

d. volba místostarostů 

 

Nově zvolený starosta obce navrhl, aby obec měla dva místostarosty. 

 

Návrh na usnesení: 

4) Zastupitelstvo obce Modrava schválilo, že z řad členů zastupitelstva budou 

zvoleni dva místostarostové a určuje, že pro výkon funkce místostarosty nebude 

člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

Hlasováno: Pro: 6, Proti: 1 (p. Schubert), Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

Nově zvolený starosta obce navrhl, aby místostarosty obce byli zvoleni Martin Pavlík a 

Jaroslav Rendl ml. s tím, že zastupováním starosty obce bude pověřen pan Martin Pavlík. 

 

Návrh na usnesení: 

5) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že místostarosty obce volí Martina 

Pavlíka a Jaroslava Rendla ml. s tím, že pověřuje pana Martina Pavlíka 

zastupováním starosty obce. 

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 
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4.) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 

Návrh na usnesení: 

6) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že zřizuje kontrolní a finanční výbor 

zastupitelstva obce, kdy oba výbory budou tříčlenné. 

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

b) volba předsedy finančního výboru 

 

Řídící schůze navrhl, aby byl předsedou finančního výboru pan Jiří Valečka. 

 

Návrh na usnesení: 

7) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že předsedou finančního výboru 

zastupitelstva obce volí pana Jiřího Valečku.  

 

Hlasováno: Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 2 (p. Schubert, p. Valečka) 

Návrh byl přijat 

 

5.) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva   
 

Návrh na usnesení: 

8) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva obce stanoví měsíční odměnu 1.100,-Kč. 

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

Návrh na usnesení: 

9) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že za výkon funkce místostarosty obce 

jako neuvolněného člena zastupitelstva stanoví měsíční odměnu ve výši 5.000,-Kč. 

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

 

6.) Různé 
 

Následně upozornil pan Schubert, že je zapotřebí určit, kdo bude obec zastupovat v Radě 

NPŠ. K tomu starosta navrhl, že by to měl být starosta.  

 

Návrh na usnesení: 

10) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že pověřuje starostu obce zastupováním 

obce v Radě Národního parku Šumava. 
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Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

Následně upozornil pan Schubert, že s ohledem na jeho zdravotní stav již nemůže zajišťovat 

péči o obecní kapličku, navrhl proto, aby péčí o obecní kapli byla pověřena paní Anna 

Schubertová.  

 

Návrh na usnesení: 

11) Zastupitelstvo Obce Modrava rozhodlo, že pověřuje paní Annu Schubertovou 

správou obecní kaple. 

 

Hlasováno: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

Návrh byl přijat 

 

Jednání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:15 hod. 

 

 

 

............................................................................................................... 

zapisovatel 

 

 

............................................................................................................... 

ověřovatelé 

 

 

................................................................................................................ 

starosta 

 

 


