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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bohutice 

konaného dne 19.10.2022 
 

 

Místo konání:   zasedací místnost OÚ 

Začátek:            18:00 hodin 

Přítomni:          dle prezenční listiny 

 

 

Zahájení 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Bohutice bylo zahájeno dosavadní starostkou obce S.Mašovou 

(dále jen předsedající). 

Předsedající konstatovala, 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-ti dnů ode 

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

o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bohutice byla podle § 93 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Bohutice  v souladu se 

zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10. 10. 2022 do 19. 10. 2022. Současně byla 

zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup. 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala,             

že je přítomno 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). 

Určení mandátové komise  

 

Předsedající určila složení mandátová komise: Šárka Hlavničková – zapisovatelka okrskové 

volební komise a Renata Drozdová – předsedkyně okrskové volební komise. 

 

Zpráva mandátové komise 

 

Šárka Hlavničková informovala o výsledcích voleb do Zastupitelstva obce Bohutice. 

 

Slib členů zastupitelstva a předání osvědčení 

V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala předsedající přítomné členy zastupitelstva 

ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 

odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích „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.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

Nově zvoleným zastupitelům bylo předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce. 
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Předsedající navrhla následující program zasedání:        

    

1. Schválení programu 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3. Volba starosty  

4. Volba místostarosty 

5. Určení osob pověřených jednáním s bankovními ústavy 

6. Seznam osob a míst pro konání slavnostních obřadů 

7. Diskuse 

8. Závěr 

 

 

1. Schválení programu 

 

Předsedající dala hlasovat o programu ustavujícího zasedání. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje program ustavujícího zasedání. 

 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

 

 

2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

Předsedající navrhla určit zapisovatele – Šárka Hlavničková. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje zapisovatele zápisu z ustavujícího zasedání – Šárku Hlavničkovou. 

 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu – J.Helešic a M.Holoubek.  

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání – J.Helešic a M.Holoubek. 

 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 
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3. Volba starosty  

Určení, zda starosta obce bude svou funkci vykonávat jako dlouhodobě uvolněný nebo 

neuvolněný 

Předsedající navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná. 

Návrh usnesení: 

ZO schvaluje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě 

uvolněný. 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

Určení způsobu volby starosty 

Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty veřejným hlasováním. Změnu 

způsobu hlasování musí zastupitelstvo schválit.  

Předsedající vznesla dotaz, zda některý ze zastupitelů podává návrh na hlasování tajnou 

volbou.  

Nikdo ze zastupitelů tento návrh nepodal. Volba starosty bude probíhat veřejným hlasováním. 

ZO vzalo na vědomí. 

 

Volba starosty obce 

Zastupitelé podali jeden návrh na kandidáta na funkci starosty obce Bohutice:                               

Simona Mašová. 

  

ZO hlasuje veřejnou volbou pro kandidáta Simonu Mašovou: 

 

Výsledky hlasování: 

 

Pro 9 hlasů 

Proti 0 hlasů  

Zdrželi se 0 hlasů  

 

Na základě výsledků hlasování je starostkou obce Bohutice pro volební období 2022-2026 

zvolena Simona Mašová. 

 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 
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4. Volba místostarosty  

Stanovení počtu místostarostů obce 

Zastupitelé podali dva návrhy pro stanovení počtu místostarostů pro následující volební 

období – jeden místostarosta a dva místostarostové. 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje počet jednoho místostarosty obce pro volební období 2022-2026. 

  

Pro 6 hlasů,  

Proti 3 hlas (R.Čepera, M.Holoubek, R.Rozbořil) 

Zdrželi se 0 hlasů  

 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

Určení, zda místostarosta obce bude svou funkci vykonávat jako dlouhodobě uvolněný 

nebo neuvolněný 

Předsedající navrhla, aby funkce místostarosty obce byla vykonávána jako dlouhodobě 

neuvolněná. 

 Návrh usnesení: 

ZO schvaluje, že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě 

neuvolněný. 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

Určení způsobu volby místostarosty 

Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba místostarosty veřejným hlasováním. Změnu 

způsobu hlasování musí zastupitelstvo schválit.  

Předsedající vznesla dotaz, zda některý ze zastupitelů podává návrh na hlasování tajnou 

volbou.  

Nikdo ze zastupitelů tento návrh nepodal. Volba místostarosty bude probíhat veřejným 

hlasováním. 

ZO vzalo na vědomí. 
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Volba místostarosty obce 

Zastupitelé podali dva návrhy na kandidáta na funkci místostarosty obce Bohutice:                               

Radek Sedmera a Rudolf Rozbořil. 

 

ZO hlasuje veřejnou volbou pro kandidáta Radka Sedmeru: 

 

Výsledky hlasování: 

 

Pro 6 hlasů 

Proti 2 hlasy (R.Čepera, R.Rozbořil)  

Zdrželi se 1 hlas (M.Holoubek)  

  

Na základě výsledku hlasování je místostarostou obce Bohutice pro volební období                  

2022-2026 zvolen Radek Sedmera. 

 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

5. Určení osob pověřených jednáním s bankovními ústavy 

 

ZO projednalo určení osob pověřených jednáním s bankovními ústavy 

 

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje osoby pověřené jednáním s bankovními ústavy 

- starostka obce (Simona Mašová) 

- místostarosta obce (Radek Sedmera) 

- účetní obce (Šárka Hlavničková) 

 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 9 bylo přijato. 

 

 

6. Seznam osob a míst pro konání slavnostních obřadů 

 

ZO projednalo seznam oprávněných osob a míst pro konání slavnostních obřadů v obci 

Bohutice. 

  

Návrh na usnesení: 

 

ZO schvaluje oprávněné osoby a místa konání slavnostních obřadů pro uzavírání manželství 

v obci Bohutice: 

 

Oprávněné osoby: 

 

- Simona Mašová, starostka obce 

- Radek Sedmera, místostarosta obce 
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Místa pro konání obřadů: 

 

- Zámecká kaple, Bohutice č.p.8, přízemí zámku 

- Zasedací místnost, Bohutice č.p.8, 1.patro zámku 

- Zámecké nádvoří, parcela č. 20/6, k.ú. Bohutice 

- U svatého Michala, parcela č. 903/1, k.ú. Bohutice 

 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů  

Usnesení č. 10 bylo přijato. 

 

 

7. Diskuse 

 

Starostka obce stanovila termín 1.řádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bohutice  

na pondělí 7.listopadu 2022 v 18:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. 

 

 

Usnesení z ustavujícího zasedání ZO Bohutice 

 

Na ustavujícím zasedání ZO Bohutice pro volební období 2022 – 2026 byli zvoleni 

zastupitelé do následujících funkcí: 

 

Starostka obce (dlouhodobě uvolněná funkce): 

 

paní Simona Mašová 

 

Místostarosta obce (dlouhodobě neuvolněná funkce): 

 

pan Radek Sedmera 

 

Pro 9 hlasů, Proti 0 hlasů, Zdrželi se 0 hlasů 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

 

8. Závěr 

 

  

Zasedání skončilo v 18.55 hodin 

 

Zapisovatel:   Šárka Hlavničková 

 

Ověřovatelé:  Jan Helešic, Miloslav Holoubek  

 

Starostka obce:  Simona Mašová 

 

Vyhotovení zápisu:  21.10.2022 


