
Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hoštice  

ze dne 18.10.2022 
 

 

Přítomni:  p.  Miroslav Herodek                        Hosté:  

             p.  Miroslav Výrostek            

        p.  Luděk Zlámal      

       p.  Jiří Salač 

       p.  Lukáš Salač 

       p.  Vladimír Mlčoch 

                   p.  Josef Navrátil 

       

Program jednání:  

 

1. Zahájení  

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 Zákona o obcích) 

3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odstavec 1 Zákona o obcích) a zapisovatele 

4. Projednání a schválení programu 

5. Projednání a schválení vydání jednacího a volebního řádu zastupitelstva obce 

6. Stanovení počtu členů a zřízení jednotlivých výborů  

7. Projednání a schválení formy hlasování volby starosty, místostarosty (případně 

místostarostů), předsedů a členů zřízených výborů zastupitelstva obce 

8. Projednání a schválení počtu místostarostů obce 

9. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odstavec 1 

písmena a) Zákona o obcích) 

10. Volba starosty, místostarosty, předsedů a členů výborů 

11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členům zastupitelstva obce (§ 

72 odstavec 2 Zákona o obcích) 

12. Zastupování obce při jednání s bankami 

13. Projednání samostatného provádění rozpočtových úprav 

14. Pověření jednání se sdruženími, svazy, svazky obcí, či jinými organizacemi, kterými 

je obec Hoštice členem 

15. Různé – diskuse 

16. Přečtení schválených usnesení 

17. Závěr 

 

Bod 1) Starosta obce Miroslav Herodek (předsedající zasedání, dále jen předsedající) zahájil 

(v souladu s § 91 odstavcem 1 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb.) dnešní ustavující zasedání 

Zastupitelstva obce Hoštice (dále též jako „zastupitelstvo“) které bylo zahájeno v 18:00. 

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) proti podpisu 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. 

 

Předsedající zasedání konstatoval, 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, konalo do 15 dnů 

ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. 

Informace podle § 93 odst. 1 Zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hoštice 

zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“. 



 

Dále konstatoval, že dle prezenční listiny je ze 7 nově zvolených zastupitelů přítomno 7, což 

je nadpoloviční většina přítomných, tudíž nové zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 

Zákona o obcích). 
 
 

Bod 2) Předsedající vyzval nově zvolené zastupitele ke složení slibu členů zastupitelstva. 

Dále uvedl, že dle § 69 odst. 3 Zákona o obcích skládá slib člen zastupitelstva obce do rukou 

předsedajícího po přečtení slibu pronesením slova „slibuji“ a složení slibu potvrdí svým 

podpisem. Po přečtení slibu požádal předsedající členy zastupitelstva, aby k němu přistoupili 

v abecedním pořadí, složili slib a svým podpisem potvrdili jeho složení. Všichni zastupitelé 

tak učinili. 

Závěrem tedy konstatoval, že všichni členové zastupitelstva složili zákonem stanovený slib a 

tím se mohou ujmout svého mandátu. 
 
Bod 3) Třetím bodem programu bylo určení zapisovatele a dvou ověřovatelů dnešního zápisu. 

Předsedající navrhl, aby zapisovatelkou dnešního ustavujícího zasedání byla paní Jaromíra 

Dohnalová (účetní obce). Současně navrhl, aby zapisovatelkou jednotlivých zasedání 

zastupitelstva obce Hoštice po celé volební období byla paní Helena Herodková. V případě, 

kdy nebude přítomna na některém zasedání zastupitelstva obce, bude zapisovatelem starosta 

obce. Dále předsedající navrhl, aby zápis z ustavujícího zasedání ověřili p. Zlámal a p. 

Navrátil. Jelikož proti tomuto návrhu neměl nikdo z přítomných žádných připomínek, dal 

předsedající hlasovat veřejně o návrhu usnesení ve znění: 

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu určuje:  

 

1. paní Jaromíru Dohnalovou zapisovatelkou ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

Hoštice a paní Helenu Herodkovou zapisovatelkou jednotlivých zasedání 

zastupitelstva obce Hoštice po celé volební období. V případě, kdy nebude přítomna 

na některém ze zasedání zastupitelstva obce, bude zapisovatelem starosta obce  

2. pana Zlámala a pana Navrátila  jako ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání 

zastupitelstva obce. 

 

Pro: 7 (Herodek, Výrostek, Zlámal, J.Salač, L. Salač, Mlčoch, Navrátil) 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení číslo 1/U/2022:   

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu určuje:  

 

3. paní Jaromíru Dohnalovou zapisovatelkou ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

Hoštice a paní Helenu Herodkovou zapisovatelkou jednotlivých zasedání 

zastupitelstva obce Hoštice po celé volební období. V případě, kdy nebude přítomna 

na některém ze zasedání zastupitelstva obce, bude zapisovatelem starosta obce   

4. pana  Zlámala a pana Navrátila jako ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání. 

 

 Bod 4) Předsedající přednesl návrh programu a požádal přítomné o případné jeho doplnění.  



 Jelikož proti návrhu programu neměl nikdo ze zastupitelů žádných připomínek a nebyly ani 

návrhy na doplnění programu, dal předsedající veřejně hlasovat o návrhu usnesení ve znění: 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu schvaluje program ustavujícího zasedání 

zastupitelstva obce Hoštice. 

 

 

Pro: 7 (Herodek, Výrostek, Zlámal, J.Salač, L. Salač, Mlčoch, Navrátil) 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení číslo 2/U/2022: Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu schvaluje 

program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hoštice. 

 

Bod 5) Předsedající předložil přítomným zastupitelům ke schválení Jednací a Volební řád 

zastupitelstva obce Hoštice, zeptal se všech přítomných, zdali mají k těmto řádům nějakých 

dotazů či připomínek, jelikož tomu tak nebylo, dal předsedající veřejně hlasovat o návrhu 

usnesení ve znění: 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu schvaluje vydání Jednacího a Volebního 

řádu. 

 

Pro: 7 (Herodek, Výrostek, Zlámal, J.Salač, L. Salač, Mlčoch, Navrátil) 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení číslo 3/U/2022: 

  

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu schvaluje vydání Jednacího a Volebního 

řádu. 

 

Bod 6) Šestým bodem programu dnešního zasedání bylo zřízení jednotlivých výborů 

zastupitelstva a také stanovení počtu členů těchto výborů. 

M. Herodek navrhl, aby obec zřizovala jen kontrolní a finanční výbor, což ji ukládá Zákon o 

obcích (§ 117 – odst. 2), a aby počet členů v těchto výborech zůstal stejný jako v předchozím 

volebním období. Předsedající se zeptal, zdali má někdo z přítomných k tomuto návrhu 

nějakých dotazů či připomínek, jelikož tomu tak nebylo, dal veřejně hlasovat o návrhu 

usnesení ve znění: 

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu 

s t a n o v u j e 

v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. l) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, celkový počet členů Výborů Zastupitelstva obce na 3 

 a  

z ř i z u j e 



v souladu s ust. § 117 odst. 2, Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, pro volební období 2022 – 2026: 

- Výbor finanční Zastupitelstva obce Hoštice; 

- Výbor kontrolní Zastupitelstva obce Hoštice; 

 

Pro: 7 (Herodek, Výrostek, Zlámal, J.Salač, L. Salač, Mlčoch, Navrátil) 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení číslo 4/U/2022: Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu 

s t a n o v u j e 

v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. l) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, celkový počet členů Výborů Zastupitelstva obce na 3 

 a  

z ř i z u j e 

v souladu s ust. § 117 odst. 2, Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, pro volební období 2018 – 2022: 

- Výbor finanční Zastupitelstva obce Hoštice; 

- Výbor kontrolní Zastupitelstva obce Hoštice; 

 

 

Bod 7) Dalším bodem programu bylo, zdali volba starosty, místostarosty, předsedů a členů 

zřízených výborů zastupitelstva obce, proběhne veřejným nebo tajným hlasováním. 

Předsedající navrhl, aby zastupitelé hlasovali ve všech bodech volebního bloku veřejně. 

Proti tomuto návrhu neměl nikdo ze zastupitelů jakýchkoli námitek, proto dal předsedající 

veřejně hlasovat o návrhu usnesení ve znění: 

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu schvaluje, aby volba starosty, 

místostarosty (případně místostarostů), předsedů a členů zřízených výborů zastupitelstva 

obce, proběhla veřejným hlasováním v souladu se schváleným volebním řádem.  

 

Pro: 7 (Herodek, Výrostek, Zlámal, J.Salač, L. Salač, Mlčoch, Navrátil) 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení číslo 5/U/2022:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu schvaluje, aby volba starosty, 

místostarosty (případně místostarostů), předsedů a členů zřízených výborů zastupitelstva 

obce, proběhla veřejným hlasováním v souladu se schváleným volebním řádem.  

 

Bod 8) V osmém bodu programu ustavujícího zasedání předsedající zastupitelům navrhl, aby 

naše obec měla i nadále jen jednoho místostarostu. Jelikož k tomuto návrhu neměl nikdo ze 

zastupitelů žádných připomínek, dal předsedající veřejně hlasovat o návrhu usnesení ve znění:  



 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu schvaluje, aby naše obec měla jen 

jednoho místostarostu. 

 

Pro: 7 (Herodek, Výrostek, Zlámal, J.Salač, L. Salač, Mlčoch, Navrátil) 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení číslo 6/U/2022:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu schvaluje, aby naše obec měla jen 

jednoho místostarostu. 

 

Bod 9) Předsedající dále navrhl, aby členové zastupitelstva obce Hoštice (včetně starosty a 

místostarosty) nebyli pro výkon své funkce uvolněni. Jelikož k tomuto návrhu neměl nikdo ze 

zastupitelů žádných připomínek, dal předsedající veřejně hlasovat o návrhu usnesení ve znění:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu určuje, že zastupitelé obce Hoštice 

(včetně starosty a místostarosty) nebudou pro výkon své funkce uvolnění. 

 

Pro: 7 (Herodek, Výrostek, Zlámal, J.Salač, L. Salač, Mlčoch, Navrátil) 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení číslo 7/U/2022:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu určuje, že zastupitelé obce Hoštice 

(včetně starosty a místostarosty) nebudou pro výkon své funkce uvolnění. 

 

Bod 10)  

 

Volba starosty obce 

 

Na základě návrhu zastupitele Luďka Zlámala byl na funkci starosty navržen pan Miroslav 

Herodek, který svou kandidaturu na funkci starosty přijal. Vzhledem ke skutečnosti, že již 

nebylo dalšího návrhu na obsazení pozice starosty, dala předsedající veřejně hlasovat o 

návrhu usnesení ve znění: 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu 

v o l í 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů Miroslav Herodek,  do funkce neuvolněného starosty obce Hoštice. 



 

Pro: 7 (Herodek, Výrostek, Zlámal, J.Salač, L. Salač, Mlčoch, Navrátil) 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení číslo 8/U/2022: Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu 

v o l í 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů Miroslava Herodka, do funkce neuvolněného starosty obce Hoštice. 

 

Vzhledem k tomu, že byl zvolen starosta, převzal od předsedající paní Miroslavy Hýžové 

řízení dnešního ustavujícího zasedání. 

 

Volba místostarosty obce 

 

Na základě návrhu starosty Miroslava Herodka byl na funkci místostarosty navržen p. 

Miroslav Výrostek, který svou kandidaturu na funkci místostarosty obce Hoštice přijal. 

Vzhledem ke skutečnosti, že již nebylo dalšího návrhu na obsazení pozice místostarosty, dal 

starosta veřejně hlasovat o návrhu usnesení ve znění: 

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu 

v o l í 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů Miroslava Výrostka do funkce neuvolněného místostarosty obce 

Hoštice. 

 

Pro: 7 (Herodek, Výrostek, Zlámal, J.Salač, L. Salač, Mlčoch, Navrátil) 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení číslo 9/U/2022: Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu 

v o l í 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů Miroslava Výrostka do funkce neuvolněného místostarosty obce 

Hoštice. 

 

Volba předsedů a členů zřízených výborů zastupitelstva obce 

 

Na základě návrhu starosty byl na funkci předsedy finančního výboru navržen Jiří Salač a do 

pozice členů tohoto výboru pan Josef Navrátil a pan Vladimír Mlčoch. 

 

Na funkci předsedy kontrolního výboru byl starostou navržen pan Lukáš Salač a do pozice 

členů tohoto výboru pan Luděk Zlámal a pan Josef Sýkora. 



 

Jelikož již nebylo žádných návrhů na obsazení výše uvedených funkcí, dal starosta veřejně 

hlasovat o návrhu usnesení ve znění: 

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu 

v o l í 

v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. l) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

právních předpisů: 

 

1. do funkce předsedy Výboru finančního Zastupitelstva obce Jiří Salač 

do funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva obce Josef Navrátil  

do funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva obce Vladimír Mlčoch 

 

2. do funkce předsedy Výboru kontrolního Zastupitelstva obce Lukáš Salač 

do funkce člena Výboru kontrolního Zastupitelstva obce Luděk Zlámal 

do funkce člena Výboru kontrolního Zastupitelstva obce Josef Sýkora 

 

Pro: 6 (Herodek, Výrostek, Zlámal, J.Salač, L. Salač, Mlčoch, Navrátil) 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 1 (Mlčoch)  

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení číslo 10/U/2022:  Zastupitelstvo obce Hoštice 

v o l í 

v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. l) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

právních předpisů: 

 

1. do funkce předsedy Výboru finančního Zastupitelstva obce Jiří Salač 

do funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva obce Josef Navrátil  

do funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva obce Vladimír Mlčoch 

 

2. do funkce předsedy Výboru kontrolního Zastupitelstva obce Lukáš Salač 

do funkce člena Výboru kontrolního Zastupitelstva obce Luděk Zlámal 

do funkce člena Výboru kontrolního Zastupitelstva obce Josef Sýkora 

 

 

 

 

Vzhledem ke skutečnosti, že volební blok dnešního ustavujícího zasedání skončil, poděkoval 

starosta členům zastupitelstva za bezproblémový průběh voleb do jednotlivých orgánů obce. 

 

 

Bod 11) V tomto bodu programu předložil starosta přítomným zastupitelům návrh měsíčních 

odměn starostovi, místostarostovi, předsedům a členům výborů, případně komisí 

zastupitelstva obce Hoštice. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla všem 

přítomným dána možnost sdělit své stanovisko k projednávané věci. Žádné stanovisko 

sděleno nebylo. 



Proto dal starosta veřejně hlasovat o návrhu usnesení ve znění: 

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu a v souladu se Zákonem o obcích a 

Nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, stanovuje 

svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 

 

- starosta: 25 775 Kč, 

 

Odměna starosty se stanovuje vždy ve výši 60% z odměny uvolněného starosty 

stanovené v aktuálně účinném Nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků.  

 

- místostarosta: 23 198 Kč, 

- předseda výboru/komise: 2 577 Kč, 

- člen výboru: 2 148 Kč . 

 

Odměny budou poskytovány od 1. 11. 2022. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 

mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě 

budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení 

do příslušné funkce. 

 

Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje, že fyzické osobě, která není zastupitelem/zastupitelkou 

obce, ale je členem/členkou výborů nebo komise obce, nenáleží za výkon této/těchto 

funkce/funkcí měsíční odměna dle Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků.  

 

Pro: 7 (Herodek, Výrostek, Zlámal, J.Salač, L. Salač, Mlčoch, Navrátil) 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

 

 

Usnesení číslo 11/U2022:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu a v souladu se Zákonem o obcích a 

Nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, stanovuje 

svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 

 

- starosta: 25 775 Kč, 

 

Odměna starosty se stanovuje vždy ve výši 60% z odměny uvolněného starosty 

stanovené v aktuálně účinném Nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků.  

 

- místostarosta: 23 198 Kč, 

- předseda výboru/komise: 2 577 Kč, 

- člen výboru: 2 148 Kč . 

 



Odměny budou poskytovány od 1. 11. 2022. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 

mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě 

budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení 

do příslušné funkce. 

 

Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje, že fyzické osobě, která není zastupitelem/zastupitelkou 

obce, ale je členem/členkou výborů nebo komise obce, nenáleží za výkon této/těchto 

funkce/funkcí měsíční odměna dle Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků.  

 

Bod 12) V tomto bodu upozornil starosta všechny přítomné, že je nutno někoho pověřit 

k zastupování obce Hoštice s bankami, a to včetně určení podpisového        

práva za obec Hoštice. Starosta dále dodal, že k takovýmto úkonům bývá zpravidla pověřen 

starosta a místostarosta. Nikdo z přítomných neměl k tomuto návrhu žádných výhrad ani 

připomínek, proto dal starosta veřejně hlasovat o návrhu usnesení ve znění:  

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu pověřuje starostu Miroslava Herodka,  a 

místostarostu obce Miroslava Výrostka k jednání s bankami, u kterých má naše obec vedeny 

bankovní účty. Dále schvaluje, aby výše uvedení lidé disponovali podpisovým právem 

k těmto bankovním účtům. 

 

Pro: 7 (Herodek, Výrostek, Zlámal, J.Salač, L. Salač, Mlčoch, Navrátil) 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení číslo 12/U/2022:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu pověřuje starostu Miroslava Herodka, a 

místostarostu obce Miroslava Výrostka k jednání s bankami, u kterých má naše obec vedeny 

bankovní účty. Dále schvaluje, aby výše uvedení lidé disponovali podpisovým právem 

k těmto bankovním účtům. 

 

 

Bod 13) V Bodu 13 požádal starosta zastupitele o pověření, aby mohl v případě, kdy naše 

obec přijme jakoukoli dotaci a také v případě jakýchkoli jiných rozpočtových úprav do výše 

250 000,- Kč, tyto úpravy rozpočtu samostatně provádět. Vzhledem k tomu, že nikdo 

z přítomných neměl k této žádosti žádných dotazů ani připomínek, dal starosta veřejně 

hlasovat o návrhu usnesení ve znění: 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu pověřuje starostu obce Miroslava 

Herodka, aby mohl v případě přijetí jakékoli dotace a také v případě jiných rozpočtových 

úprav do výše 250 000,- Kč, tyto rozpočtové úpravy samostatně provádět. 

 

Pro: 7 (Herodek, Výrostek, Zlámal, J.Salač, L. Salač, Mlčoch, Navrátil) 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení číslo 13/U/2022:  

 



Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu pověřuje starostu obce Miroslava 

Herodka, aby mohl v případě přijetí jakékoli dotace a také v případě jiných rozpočtových 

úprav do výše 250 000,- Kč, tyto rozpočtové úpravy samostatně provádět. 

 

Bod 14) V bodě 14 požádal starosta všechny přítomné zastupitele o pověření starosty, 

místostarosty a pana Mlčocha jednat za obec s jednotlivými svazy, svazky obcí, sdruženími a 

ostatními organizacemi, kterými je naše obec členem. Starosta dále požádal, aby v případě, 

kdy se tito zúčastní jednání, valné hromady či zasedání jakékoli z těchto organizací, mohli 

v případě hlasování za naši obec hlasovat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Nikdo 

z přítomných zastupitelů neměl k této žádosti starosty žádných námitek, proto dal starosta 

veřejně hlasovat o návrhu usnesení ve znění:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu pověřuje starostu obce Miroslava 

Herodka, místostarostu obce Miroslava Výrostka a člena zastupitelstva Vladimíra Mlčocha, 

aby zastupovali obec Hoštice na jednáních s jednotlivými svazy, svazky obcí, sdruženími a 

ostatními organizacemi, kterých je naše obec členem a aby v případě hlasování na těchto 

jednáních, za naši obec hlasovali.  

 

Pro: 7 (Herodek, Výrostek, Zlámal, J.Salač, L. Salač, Mlčoch, Navrátil) 

Proti: 0 

Zdržel se hlasování: 0 

 

Usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení číslo 14/U/2022: Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu pověřuje 

starostu obce Miroslava Herodka, místostarostu obce Miroslava Výrostka a člena 

zastupitelstva Vladimíra Mlčocha, aby zastupovali obec Hoštice na jednáních s jednotlivými 

svazy, svazky obcí, sdruženími a ostatními organizacemi, kterých je naše obec členem a aby 

v případě hlasování na těchto jednáních, za naši obec hlasovali.  

 

Bod 15) Různé – diskuse.  

 Na návrh pana Mlčocha a pana Navrátila bylo zastupitelstvem obce stanoveno  pravidlo, že 

se zastupitelstvo obce bude scházet  každý měsíc, první sudý týden v úterý. 

Na návrh starosty byl pověřen vedením SPOZu  pan Lukáš Salač jako kulturní referent. 

 

Bod 16) Přečtení schválených usnesení 

 

Byl přečten přehled schválených usnesení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bod 17) Závěr 

 

Vzhledem k tomu, že již byly všechny body dnešního programu ustavujícího zasedání 

obsahově vyčerpány, poděkoval starosta všem přítomným za účast na dnešním jednání a 

zasedání v 18:30 hod. ukončil.  

 

Zápis byl vyhotoven dne 18.10.2022 

 

Zapsala: Jaromíra Dohnalová ………………………………                 

Ověřovatelé zápisu:  Luděk Zlámal ………………………………. 

                                    Josef Navrátil ……………………………….                           

 

 Starosta: Miroslav Herodek          ………………………………. 

 

 

                                                       

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


