
ZÁPIS VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA  

č. 1/2022 

konaného dne 18.10.2022, 18:00 

v obecním hostinci „U Věčné žízně“ v Pěčicích 

 

PŘÍTOMNI:  

Lukáš Kováč, 

Iveta Barešová, 

Václav Pešta, 

Jakub Kříž,  

Jaroslav Trulay, 

Iva Svárovská, 

Klára Barešová 

HOSTÉ:  

Viz přiložená presenční listina. 

 

1. ZAHÁJENÍ  

Starosta Lukáš Kováč jako Předsedající konstatoval, že se sešlo 7 členů 

zastupitelstva, a tím je zasedání usnášení schopné.  

 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ  

• Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze zasedání 

• Složení slibu členů zastupitelstva 

• Volba starosty/starostky 

• Volba místostarosty/místostarostky 

• Volba předsedy finančního výboru 

• Volba předsedy kontrolního výboru 

• Zřízení komisí zastupitelstva 

• Stanovení výše odměn členů zastupitelstva 

• Diskuse 

• Závěr 



NÁVRH USNESENÍ 1-1/2022:  

Zasedání 1-1/2022 se bude řídit programem na pozvánce Zasedání 

zastupitelstva zveřejněné 10.10. 2022. 

 

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč - PRO 

Iveta Barešová - PRO 

Václav Pešta - PRO 

Jaroslav Trulay- PRO 

Jakub Kříž - PRO 

Iva Svárovská - PRO 

Klára Barešová - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

3.VOLBA ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU  

Předsedající jako zapisovatelku určil Ivetu Barešovou, jako ověřovatele 

Jaroslava Trulaye a Václava Peštu. 

4.SLOŽENÍ SLIBU ČLENŮ ZASTUPITELSTVA 

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 obce Pěčice a 

jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky" a jmenovitě vyzval 

přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji" a 

podpisem na připraveném archu, viz příloha  

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou 

5.VOLBA STAROSTY 

Nejprve předsedající vysvětlil, že je třeba se rozhodnout, zda zastupitelé 

v obci budou jako v minulých volebních obdobích působit jako neuvolnění, 



nebo budou fungovat jako uvolnění. Zároveň navrhl, že by měly všechny 

funkce ponechat jako neuvolněné.  

NÁVRH USNESENÍ 2-1/2022: 

Zastupitelstvo obce Pěčice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 

určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva 

neuvolněný. 

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč - PRO 

Iveta Barešová - PRO 

Václav Pešta - PRO 

Jaroslav Trulay- PRO 

Jakub Kříž - PRO 

Iva Svárovská - PRO 

Klára Barešová - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

Předsedající konstatoval, 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 

předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno 

výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k před-

nesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 
 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvo-

lení, 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. 
 

NÁVRH USNESENÍ  3-1/2022 

Zastupitelstvo obce zvolí starostu formou veřejného hlasování.  

  



HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč - PRO 

Iveta Barešová - PRO 

Václav Pešta - PRO 

Jaroslav Trulay- PRO 

Jakub Kříž - PRO 

Iva Svárovská - PRO 

Klára Barešová - PRO 

Usnesení bylo schváleno 
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 

Všichni členové zastupitelstva navrhli Lukáše Kováče.  
 

NÁVRH USNESENÍ  4-1/2022: 

Zastupitelstvo obce Pěčice volí starostou Lukáše Kováče. 

  

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč – ZDRŽEL SE 

Iveta Barešová - PRO 

Václav Pešta - PRO 

Jaroslav Trulay- PRO 

Jakub Kříž - PRO 

Iva Svárovská - PRO 

Klára Barešová - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

6. VOLBA MÍSTOSTAROSTY 

Zastupitelstvo obce Pěčice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 

určuje, že pro výkon místostarosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněný.  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 

místostarosty. Pro funkci místostarosty členové zastupitelstva navrhli Ivetu 

Barešovou  a Jaroslava Trulaye. Pro Ivetu Barešovou hlasovalo 6 členů 

zastupitelstva. 



NÁVRH USNESENÍ  5-1/2022: 

Zastupitelstvo obce Pěčice volí místostarostkou Ivetu Barešovou. 

  

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč – PRO 

Iveta Barešová – ZDRŽELA SE 

Václav Pešta - PRO 

Jaroslav Trulay- PRO 

Jakub Kříž - PRO 

Iva Svárovská - PRO 

Klára Barešová - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

7. VOLBA PŘEDSEDY FINANČNÍHO VÝBORU  

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 

může být jen 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  6-1/2022: 

Zastupitelstvo obce Pěčice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba vý-

bory budou tříčlenné. 

 



HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč – PRO 

Iveta Barešová - PRO 

Václav Pešta - PRO 

Jaroslav Trulay- PRO 

Jakub Kříž - PRO 

Iva Svárovská - PRO 

Klára Barešová - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

Jako předsedu finančního výboru navrhl předsedající Jaroslava Trulaye. Jako 

členy výboru Kateřinu Šedivou a Evu Šedivou.  

NÁVRH USNESENÍ  7-1/2022: 

Zastupitelstvo obce Pěčice volí předsedou finančního výboru Jaroslava 

Trulaye. 

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč – PRO 

Iveta Barešová - PRO 

Václav Pešta - PRO 

Jaroslav Trulay- ZDRŽEL SE 

Jakub Kříž - PRO 

Iva Svárovská - PRO 

Klára Barešová - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

8. VOLBA PŘEDSEDY KONTROLNÍHO VÝBORU  

Jako předsedkyni kontrolního výboru navrhl Předsedající Ivu Svárovskou, 

jako členy Renatu Voglovou a Jiřího Dufka.  

NÁVRH USNESENÍ  8-1/2022: 

Zastupitelstvo obce Pěčice volí předsedkyní kontrolního výboru Ivu 

Svárovskou. 



HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč – PRO 

Iveta Barešová - PRO 

Václav Pešta - PRO 

Jaroslav Trulay- PRO 

Jakub Kříž - PRO 

Iva Svárovská – ZDRŽELA SE 

Klára Barešová - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

 

9. ZŘÍZENÍ KOMISÍ ZASTUPITELSTVA 

Předsedající navrhl následující komise: 

• Komise pro kulturu – jako předsedu navrhuji Kláru Barešovou a jako 

členy komise Martinu Barešovou a Michaelu Kohoutovou 

• Komise pro životní prostředí – jako předsedu navrhuji Václava Peštu a 

jako členy komise Jarmilu Peštovou a Josefa Peštu 

• Komise pro sport a volný čas – jako předsedu navrhuji Jakuba Kříže a 

jako členy komise Stanislava Svárovského a Jana Vogla 

NÁVRH USNESENÍ  9-1/2022: 

Zastupitelstvo obce zřizuje následující komise: 

• Komise pro kulturu – předsedkyně Klára Barešová, členové komise 

Martina Barešová a Michaela Kohoutová 

• Komise pro životní prostředí – předseda Václav Pešta, členové komise 

Jarmila Peštová a Josef Pešta 

• Komise pro sport a volný čas –předseda Jakub Kříž, členové komise 

Stanislav Svárovský a Jan Vogl 

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč – PRO 

Iveta Barešová - PRO 

Václav Pešta - PRO 

Jaroslav Trulay- PRO 

Jakub Kříž - PRO 



Iva Svárovská - PRO 

Klára Barešová - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

10. STANOVENÍ VÝŠE ODMĚN ČLENŮM ZASTUPITELSTVA  

Předsedající navrhl ponechat výši odměn neuvolněným členům 

zastupitelstva ve stejné výši jako doposud, tzn.: 

• za výkon funkce neuvolněného starosty 80% možné výše dle 

nařízení vlády v platném znění (tj. aktuálně 20.621,-) 

• za výkon funkce neuvolněného místostarosty 80% možné 

výše dle nařízení vlády v platném znění (tj. aktuálně 18.558,-) 

• za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru v plné výši 

dle nařízení vlády v platném znění (tj. aktuálně 2.577,-) 

• za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva v plné výši 

dle nařízení vlády v platném znění (tj. aktuálně 1289,-) 

• To vše platné od 18.10.2022 

NÁVRH USNESENÍ  10-1/2022: 

Výše odměn neuvolněného starosty, místostarosty, předsedů výborů a 

členů zastupitelstva v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 

o obcích zůstává ve stejné výši, jako doposud:  

• za výkon funkce neuvolněného starosty 80% možné výše dle 

nařízení vlády v platném znění (tj. aktuálně 20.621,-) 

• za výkon funkce neuvolněného místostarosty 80% možné 

výše dle nařízení vlády v platném znění (tj. aktuálně 18.558,-) 

• za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru v plné výši 

dle nařízení vlády v platném znění (tj. aktuálně 2.577,-) 

• za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva v plné výši 

dle nařízení vlády v platném znění (tj. aktuálně 1289,-) 

• To vše platné od 18.10.2022 

HLASOVÁNÍ:  

Lukáš Kováč – PRO 

Iveta Barešová - PRO 



Václav Pešta - PRO 

Jaroslav Trulay- PRO 

Jakub Kříž - PRO 

Iva Svárovská - PRO 

Klára Barešová - PRO 

Usnesení bylo schváleno 

11. DISKUSE 

 

➢ Dotaz: Proč nebyl místostarostou zvolen p. Jaroslav Trulay, když ve 

volbách dostal druhý nejvyšší počet hlasů? 

➢ Odpověď: Zastupitelstvo obce respektuje výsledek voleb, nicméně 

volba starosty a místostarosty probíhá s přihlédnutím k časové 

náročnosti výkonu funkce a k předešlé zkušenosti s funkcí. 

 

12. ZÁVĚR 

V 18:35 Předsedající poděkoval všem přítomným za pozornost a ukončil 

schůzi.  

ZAPSALA:  

Iveta Barešová, 18.10.2022   

 

OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:   

 

 

---------------------                                              ---------------------- 

   Jaroslav Trulay                  Václav Pešta                                                                              

 

 

---------------------------------------------------------- 

                         Lukáš Kováč, starosta 



SOUHRN USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ Č. 1/2022 

ZASTUPITELSTVA OBCE PĚČ ICE  

KONANÉHO DNE 18.10.2022 

 

ZASTUPITELSTVO OBCE PĚČICE SCHVALUJE:  

USNESENÍ 1-1/2022:  

Zasedání 1-1/2022 se bude řídit programem na pozvánce Zasedání 

zastupitelstva zveřejněné 10.10. 2022. 

USNESENÍ 2-1/2022: 

Zastupitelstvo obce Pěčice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 

určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva 

neuvolněný. Volba starosty proběhne veřejným hlasováním. 

USNESENÍ  3-1/2022: 

Zastupitelstvo obce zvolí starostu formou veřejného hlasování.  

USNESENÍ  4-1/2022: 

Zastupitelstvo obce Pěčice volí starostou Lukáše Kováče. 

USNESENÍ  5-1/2022: 

Zastupitelstvo obce Pěčice volí místostarostku Ivetu Barešovou. 

USNESENÍ 6-1/2022: 
Zastupitelstvo obce Pěčice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba vý-
bory budou tříčlenné. 

USNESENÍ  7-1/2022: 

Zastupitelstvo obce Pěčice volí předsedou finančního výboru Jaroslava 

Trulaye. 

USNESENÍ  8-1/2022: 

Zastupitelstvo obce Pěčice volí předsedou kontrolního výboru Ivu 

Svárovskou. 



USNESENÍ  9-1/2022: 

Zastupitelstvo obce zřizuje následující komise: 

• Komise pro kulturu – předsedkyně Klára Barešová, členové komise 

Martina Barešová a Michaela Kohoutová 

• Komise pro životní prostředí – předseda Václav Pešta, členové komise 

Jarmila Peštová a Josef Pešta 

• Komise pro sport a volný čas –předseda Jakub Kříž, členové komise 

Stanislav Svárovský a Jan Vogl 

USNESENÍ  10-1/2022: 

Výše odměn neuvolněného starosty, místostarosty, předsedů výborů a 

členů zastupitelstva v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 

o obcích zůstává ve stejné výši, jako doposud:  

• za výkon funkce neuvolněného starosty 80% možné výše dle 

nařízení vlády v platném znění (tj. aktuálně 20.621,-) 

• za výkon funkce neuvolněného místostarosty 80% možné 

výše dle nařízení vlády v platném znění (tj. aktuálně 18.558,-) 

• za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru v plné výši 

dle nařízení vlády v platném znění (tj. aktuálně 2.577,-) 

• za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva v plné výši 

dle nařízení vlády v platném znění (tj. aktuálně 1289,-) 

• To vše platné od 18.10.2022 

ZAPSALA:  

Iveta Barešová, 18.10.2022 

      _________________________________ 

       Lukáš Kováč, starosta 

 


