
Toto je můj přepis z ustavujícího zasedání č. 1 Zastupitelstva obce Lukovany,  
konaného dne 29.10.2018 , použil především své pozorovací schopnosti a částečně i 
materiály obce, které jsem získal na základě žádosti podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, tzv zákon 106.  
Pokud chcete přesné znění, můžete si jej vyžádat a neměli by jste nic platit! 
I když v Lukovanech si se zákony moc hlavu nelámou 
Ale tady jsme ještě byli slavnostně nalazeni a věřili že dojde k pozitivním změnám. 
 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Lukovany (dále též jako ,,zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 
hodin dosavadním starostou obce Janem Vyhnalíkem (dále jako „předsedající“).  
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) 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 schůze 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 (lhůta 
uplynula dne 19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o 
obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Lukovany zveřejněna v souladu se zákonem po 
dobu nejméně 7 dní, a to od 21. 10. 2018 do 31.10.2018 Současně byla zveřejněna na 
„elektronické úřední desce".  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) 
konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (8 92 odst. 3 zákona o obcích).  
Složení slibu členy zastupitelstva  
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu. 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 Lukovany 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 (příloha č. 2).  
 
Velmi sympaticky působilo nová zastupytelkyně paní Bulíčková, která při slibu se otočila 
k nám, občanům a pronesla slavnostní slibuji. 
Což jak jsem později zjistil, bylo mnohými neseno se značnou nelibostí. 
 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.  
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele  



Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Lenku Kuchyňkovou a Jana Pelce a zapisovatelem 
Radku Petrčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
Návrh usnesení: č.180101  
Zastupitelstvo obce Lukovany určuje ověřovateli zápisu Lenku Kuchyňkovou a Jana Pelce a 
zapisovatelem Radku Petrčkovou  
Má někdo jiný návrh ? Jiný návrh není . Diskuse bez připomínek.  
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se o  
Usnesení: č. 180101 Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje ověřovatele zápisu a zapisovatele  
2. Schválení programu  
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu prog.amu nebyly 
vzneseny návrhy na doplnění.  
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  
Návrh usnesení: č. 180102  
Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje následující program ustavujícího zasedání:  
1. Volba zapisovatele a ověřovatele  
2.Schválení programu  
3. Volba starosty a místostarosty  
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (8 71 odst. 1 písm. a) 
zákona o obcích) volba starosty volba místostarosty  
•  
•  
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru  
• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru  
• volba předsedy finančního výboru  
• volba předsedy kontrolního výboru  
•  
•  
volba členů finančního výboru volba členů kontrolního výboru  
5 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (8 72 odst. 2 
zákona o obcích)  
6. Pověření starosty k provedení rozpočtových opatření  
7. Diskuse  
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení: č. 180102 Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje navržený program  
3. Volba starosty a místostarosty URČENÍ FUNKCÍ, PRO KTERÉ BUDOU ČLENOVÉ 
ZASTUPITELSTVA OBCE UVOLNĚNI:  
Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby 
členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné návrhy 
nebyly vzneseny.  
Návrh usnesení: č. 180103  
Zastupitelstvo obce Lukovany v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.  



Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se o  
Usnesení: č. 180103 Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje, že pro výkon funkce starosty 
obce bude člen zastupitelstva uvolněn  
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány 
následující návrhy: Člen zastupitelstva Jan Pelc. navrhl zvolit do funkce starosty paní Mgr 
Helenu Palasovou. Nebyly vzneseny žádné proti návrhy.  
O návrhu předsedající nechal hlasovat  
 
Návrh usnesení: č. 180104 Zastupitelstvo obce Lukovany volí starostou paní Mgr. Helenu 
Palasovou  
  
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1  
Usnesení č. 180104 Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje do funkce starosty paní Mgr 
Helenu Palasovou.  
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).  
Volba místostarosty:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly 
podány následující návrhy: Starostka paní Mgr Helena Palasová, navrhla zvolit do funkce 
místostarosty Jana Pelce  
Paní Martina Bulíčková navrhuje na místo místostarosty pana Martina Nesrsty  
Předsedající nechal o návrhu paní Mgr Martiny Bulíčkové hlasovat  
Návrh usnesení: č.180105 Zastupitelstvo obce hlasuje o návrhu paní Martiny Bulíčkové  
Výsledek hlasování pro 2 proti 3 zdržel se 2  
Usnesení: č. 180105 nebylo schváleno  
 
Předsedající se vrátil k původnímu návrhu na místo místostarosty navrhnout pana Jana Pelce, o 
návrhu nechal hlasovat  
Návrh usnesení: č. 80106  
Zastupitelstvo obce Lukovany volí místostarostu pana Jana Pelce  
Výsledek hlasování pro 6 proti 0 zdržel se 1  
Usnesení: č. 180106 Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje do funkce místostarosty pana 
Jana Pelce  
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru  
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (S 
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 (8 119 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 (8 119 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. Žádné stanovisko sděleno nebylo.  
Návrh usnesení: č. 180107.  
Zastupitelstvo obce Lukovany zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné.  
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se 0  
Usnesení č. 180107 Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje , že oba výbory budou tříčlené.  
Volba předsedy finančního výboru:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 
výboru. Byly podány následující návrhy: paní starostka Helena Palasová navrhl zvolit do funkce 
předsedy finančního výboru Lenku Kuchyňkovou.  
Má někdo jiný návrh ? Jiný návrh není. Diskuse bez připomínek.  
Návrh usnesení: č.180108  
Zastupitelstvo obce Lukovany volí předsedou finančního výboru Lenku Kuchyňkovou  
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1  
Usnesení č. 180108 Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje předsedkyní finančního výboru 
Lenku Kuchyňkovou  
Volba předsedy kontrolního výboru:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 
výboru. Byly podány následující návrhy: paní starostka Helena Palasová navrhuje slečnu 
Barboru Smutnou  
Má někdo jiný návrh?  
Paní Martina Bulíčková navrhuje pana Martina Nesrstu  
Paní starostka nechala o návrhu hlasovat  
Návrh usnesení č. 180109 Zastupitelstvo obce Lukovany hlasuje o návrhu paní Martiny 
Bulíčkové  
Hlasování Pro 2 proti 2 zdržel 3  
Usnesení: č. 180109 Zastupitelstvo obce Lukovany neschvaluje pana Martina Nesrsty na funkci 
předsedy kontrolního výboru  
Paní starostka se vrátila k původnímu návrhu a nechala o návrhu hlasovat  
Návrh usnesení: č.180110  
Zastupitelstvo obce Lukovany volí předsedou kontrolního výboru Barboru Smutnou  
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti O Zdrželi se 1  
Usnesení: č. 180110 Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje Barboru Smutnou předsedkyní 
kontrolního výboru.  
Volba členů finančního a kontrolního výboru:  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru a 
finančního výboru. Bylo konstatováno, že zatím členové výboru nejsou navrženi a projednáni a 
budou projednány na nejbližším zasedání.  
Má někdo jiný návrh ? Jiný návrh není. Diskuse bez připomínek.  
Návrh usnesení: č.180111  
Zastupitelstvo obce Lukovany odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru z důvodu 
nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání.  



Výsledek hlasování: Pro 7 Proti O Zdrželi se 0  
Usnesení č. 180111 Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje, že členové výborů, budou 
projednáni na nejbližším zasedání  
členů  
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných zastupitelstva  
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 
zákona o obcích a nařízeních vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 
územních samosprávných celků, poskytována odměna ve výši:  
místostarosta  
předseda výboru  
5000,-Kč 1060,- Kč 180,- Kč  
člen zastupitelstva bez dalších funkcí  
Nebyly uplatněny žádné návrhy ani stanoviska  
Návrh usnesení: č. 180112  
- Zastupitelstvo obce Lukovany v souladu s § 72 odst. 2 a § 84. odst. 2 písm. N) zákona o 
obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným členům zastupitelstva takto:  
Místostarosta  
5000,-Kč  
Předseda výboru  
1060,-Kč  
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 180,-Kč  
- Zastupitelstvo obce Lukovany v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat 
ode dne přijetí tohoto usnesení 29.10.2018.  
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení 
slibu.  
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do 
funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této 
funkce.  
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdrželi se 2  
Usnesení: č. 180112 Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje výši odměr dle návrhu v plném 
rozsahu  
 
Toto si nikdo neuvědomil o co jde. 
Díky této pravomoci starostka nyní nemusí svolávat zastupitelstvo a může o všem 
rozhodovat sama pomocí rozpočtových opatření. 
Zatímco v okolních obcích hlasují i o desetitisícových částkách, v Lukovanech si bude 
moci i miliónové akce podepsat sama paní starostka, protože prostě nemá žádné 
omezení a zastupitelstvo ji přesně k tomu dalo pravomoc! 
 
6. Pověření starosty obce k provedení rozpočtových opatření  
Předsedající navrhl, aby pravomoc k provedení změny v rozpočtu formou rozpočtových 
opatření, delegovalo zastupitelstvo na starostu obce.  



Nebyly uplatněny žádné návrhy ani stanoviska  
Návrh usnesení: č.180113  
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce Lukovany ke schvalování změn rozpočtu formou 
rozpočtových opatření bez omezení  
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0  
Usnesení: č. 180113 Zastupitelstvo obce Lukovany schvaluje, aby starostka obce Mgr. Helena 
Palasová byla pověřena ke schvalování rozpočtových opatření bez omezení  
7. Diskuse  
Paní Hradecká má dotaz proč tak dvě důležité funkce jako předseda kontrolního výboru a 
finančního výboru zastávají dvě kandidátky Mládí vpřed a není umožněno odborníkům na 
finance  
Barbora Smutná můžete mně říct kdo je odborník na finance  
Hradecká např. pan Nesrsta  
Pan Nesrsta vysvětluje, jak probíhala komunikace mezi jednotlivými členy zastupitelstva, 
komunikace probíhala po emailu, mám důvěru v obě zastupitelky, odmítl jsem finanční výbor, 
lépe bych se viděl v kontrolním, ale respektuji názor ostatních členů  
Pan Vyhnalík pokud se tak zastupitelstvo rozhodlo, je třeba to respektovat  
Paní Bulíčková občané by to měli vědět, musíme být transparentní a vstřícní k občanům, já 
pokud budu vědět odpověd', budu se ji snažit odprezentovat  
Pan Švarc diskuse nebyla  
Paní Nesrstová diskuse byla na začátku, aby do toho moc lidí nemluvilo  
Pan Vyhnalík diskuse je k bodu, musí se ctít jednací řád a diskusi řídí předsedající.  
Paní Bulíčková veřejné zasedání je nahráváno, mělo by se upozornit, že se zasedání nahrává, 
diskuse v minulosti neexistovala.  
Paní Nesrstová diskuse má být na konci ne uprostřed  
Pan Vyhnalík existuje jednací řád a zákon o obcích  
Paní Hradecká vždycky na konci je diskuse nebudou se přepisovat zákony Lukovan, slečna 
Kuchyňková si nebude na občanech Lukovan stavět diplomovou práci  
Pan Nesrsta nebyla řeč o diplomové práci, pohybuje se v oblasti, kde je spousta odborníků 
komunikace po emailech po té byla pracovní schůzka, kde se vše projednalo  
Bulíčková já jsem navrhla pracovní schůzku diskuse se vrhla úplně jiným směrem a diskuse 
nebyla, bylo hlasování  
Paní Švarcová pokud pan Nesrsta se vyjádřil, nemá cenu vést diskusi, chtěla jsem se zeptat, 
zda k Vám můžu mít důvěru, když jste se v 10 bodech zdržela hlasování  
Paní Bulíčková vysvětluje svoje názory o hlasování  
Paní Srníková málo informací před volbami, kdybyste nám mohlo říct něco osobě, jakou máte 
vizi.  
Pan Nesrsta nachystáme si na příští schůzi zastupitelstva. Paní starostka dáme do bodu na 
příští schůzi.  
Paní starostka všem poděkovala zastupitelům občanům a v rámci k 100 výročí založení České 
republiky požádala zastupitele, aby položili kytici k hrobu, ukončila hlasování v 18:35 hod.  
Ukončeno: v 18:35 hod  
Zapsala: Radka Petrčková 



Ověřovatelé zápisu  
Kuchynkova  
Místostarosta Jan Pelc  
Lenka Kuchyňková  
Pulasma  
Starostka Mgr. Helena Palasová  
 
A dále jen již nezáživné formality 
 
 


