
Příloha č. 4 
Zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Ledce konaného dne 20.10.2022 
 

Souhrn usnesení  
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Ledce konaného dne 20.10.2022 

 
 
Usnesení č. 1/1/2022 
Zastupitelstvo obce volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání p. Františka Beneše a p. Jiřího 
Svárovského 
 
Usnesení č. 2/1/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce: 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Složení slibu členy zastupitelstva obce 
3. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu 
4. Schválení programu 
5. Volba starosty obce a místostarosty  

a) určení počtu místostarostů 
b) určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění  
c) určení způsobu volby starosty obce a místostarosty 
d) volba starosty obce 
e) volba místostarosty 

6. Zřízení Finančního výboru a Kontrolního výboru 
a) zřízení Finančního výboru a Kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 
b) volba předsedy Finančního výboru 
c) volba předsedy Kontrolního výboru 
d) volba členů Finančního výboru 
e) volba členů Kontrolního výboru 

7. Zřízení dalších výborů zastupitelstva obce, určení jejich předmětu činnosti a volba 
jejich předsedů a členů  

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce a 
dalších osob 

9. Určení pravomocí k rozpočtovým opatřením 
10. Všeobecné informace 
11. Diskuse 
12. Závěr 

 
Usnesení č. 3/1/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje, že v obci Ledce bude volen jeden místostarosta. 

Usnesení č. 4/1/2022 
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon 
žádné z funkcí nebude člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn. 
 
Usnesení č. 5/1/2022 
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty obce a místostarosty veřejným hlasováním (zvednutím 
ruky).  



 
Usnesení č. 6/1/2022 
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí starostou obce  
Ledce pana Bc. Michala Rozkovce. 
 
Usnesení č. 7/1/2022 
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí místostarostou obce 
Ledce pana Jiřího Svárovského. 
 
Usnesení č. 8/1/2022 
Zastupitelstvo obce zřizuje Finanční výbor a Kontrolní výbor. Finanční výbor a Kontrolní výbor jsou 
pětičlenné. 
 
Usnesení č. 9/1/2022 
Zastupitelstvo obce volí předsedou Finančního výboru pana Ing. Davida Beneše. 

 
Usnesení č. 10/1/2022 
Zastupitelstvo obce volí předsedou Kontrolního výboru panaFrantiška Beneše. 
 
Usnesení č. 11/1/2022 
Zastupitelstvo obce volí členy Finančního výboru paní Ing. Urszulu Benešovou, paní Ing. Markétu 
Pospíšilovou, paní Jaroslavu Šiftovou a pana Josefa Kellera. 
 
Usnesení č. 12/1/2022 
Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru panaJosefa Kellera, paní Ing. Janu Tobiškovou, 
pana Ing. Jana Pospíšila a pana Ladislava Šiftu. 
 
Usnesení č. 13/1/2022 
Zastupitelstvo obce zřizuje Výbor pro sport a tělovýchovu, Výbor pro kulturní, sociální a školské 
záležitosti a Výbor pro rozvoj obce a životní prostředí. Všechny uvedené výbory jsou pětičlenné. 
Předmětem činnosti Výboru pro sport a tělovýchovu bude spolupráce se sportovním klubem, využití 
sportovního zařízení a hřiště pro další spolky a aktivity, předmětem činnosti Výboru pro kulturní, 
sociální a školské záležitosti bude spolupráce na kulturních akcích, pořádaných obcí, nebo 
zájmovými organizacemi, předmětem Výboru pro rozvoj obce a životní prostředí bude dohled a 
spolupráce na úseku zlepšování životního prostředí, čistoty ovzduší a snižování emisí. 
 
Usnesení č. 14/1/2022 
Zastupitelstvo obce volí předsedou Výboru pro sport a tělovýchovu Jana Kaňku. 
 
Usnesení č. 15/1/2022 
Zastupitelstvo obce volí členy Výboru pro sport a tělovýchovu pana Jana Fuksu, pana Petra Fuksu, 
pana Ondřeje Sedláčka a pana Tomáše Mansfelda. 

 
Usnesení č. 16/1/2022 
Zastupitelstvo obce volí předsedou Výboru pro kulturní, sociální a školské záležitosti p. Michala 
Karabina. 
 
Usnesení č. 17/1/2022 
Zastupitelstvo obce volí členy  Výboru pro kulturní, sociální a školské záležitostipaní Mgr. Miroslavu 
Fuksovou, paní Ing. Markétu Pospíšilovou, paní Darinu Svárovskou a paní Petru Libenskou. 

 
Usnesení č. 18/1/2022 



Zastupitelstvo obce volí předsedou Výboru pro rozvoj obce a životní prostředí p. Matěje Rejfka. 
 

Usnesení č. 19/1/2022 
Zastupitelstvo obce volí členy  Výborupro rozvoj obce a životní prostředí pana Václava Jirovce, pana 
Michala Rejfka, pana Ondřeje Dudka a slečnu Dagmar Hofmanovou. 
 

Usnesení č. 20/1/2022 
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s účinností od 20.10.2022 
neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn (odměn za měsíc) za výkon funkce:  

Funkce Odměna za měsíc 
(v Kč) 

starosta obce 28.946,- 
místostarosta 7.313,- 
předseda finančního výboru ZO 1.100,- 
předseda kontrolního výboru ZO 1.100,- 
předseda výboru pro sport a tělovýchovu ZO 1.100,- 
předseda výboru pro kulturní, školské a sociální 
záležitosti ZO 

1.100,- 

Předseda výboru pro rozvoj obce a životní 
prostředí ZO 

1.100,- 

V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována: 
- v případě starosty obce ode dne zvolení do funkce starosty obce 
- v případě místostarosty ode dne zvolení do funkce místostarosty 
- v případě předsedů a členů výborů zastupitelstva obce ode dne zvolení do příslušné funkce 
- v případě předsedů a členů komisí rady obce (starosty) ode dne jmenování do příslušné 

funkce 
- v případěnástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce za situace, 

kdy se bude jednat o člena zastupitelstva obce bez další funkce, ode dne složení slibu člena 
zastupitelstva obce (v případě zvolení do jakékoliv funkce člena či předsedy výboru nebo 
jmenování do funkce předsedy či člena komise, nebude tato měsíční odměna počínaje dnem 
zvolení či jmenování poskytována). 

 
Usnesení č. 21/1/2022 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že v souladu s ust. § 74 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění, při souběhu výkonu více funkcí se měsíční odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje pouze za výkon funkce, za niž podle 
rozhodnutí zastupitelstva obce náleží nejvyšší odměna.  
 
Usnesení č. 22/1/2022 
Zastupitelstvo obce Ledce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a)  a § 99 odst 2 zákona č. 
zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty 
obce/místostarosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 
a) rozpočtové příjmy v neomezené výši 
b) rozpočtové výdaje ve výši 250.000,- Kč u jednotlivých závazných ukazatelů 
c) rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce/místostarosta obce samostatně 
provádět jen v případech: 

 rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů 



 zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu 
nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady 

 úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy 
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován 

 poslední rozpočtové opatření v plném rozsahu a v daném roce, jak v příjmech, tak ve 
výdajích schvaluje starosta obce nebo místostarosta obce 

Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném 
v kompetenci starosty obce/místostarosty obce na nejbližším zasedání zastupitelstva obce, 
konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a jejího stručného zdůvodnění. 
 
 
 
 

Ověřovatelé: František Beneš 
  Jiří Svárovský 
 
 
Starosta: Bc. Michal Rozkovec 

  


