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Ustavující zasedání zastupitelstva obce Kanice, 

konané dne 17.října 2022 v 19.00 hod v jídelně ZŠ Kanice 

 
 

Řídícím zasedání byla na základě Jednacího řádu zastupitelstva obce Kanice určena 

 

          paní Blanka Kalivodová,  

 

která uvítala přítomné a konstatovala, že zasedání bylo svoláno starostou dne 10.10.2022 a informace 

o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce obecního úřadu dne 10.10.2022, tj. 7 

dní před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně a včas v souladu 

s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích. 

 

Dále konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno všech 7 členů zastupitelstva (Vlastimil 

Minařík, Blanka Kalivodová, Hana Rakšány Dvořáková, David Neckař, Jan Beran, Petr Petlach, 

Martin Ondroušek) všichni se prokázali platným občanským průkazem a Vlastimil Minařík jim 

předal osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Kanice.  

 

V souladu s ustanovením § 93 zákona o obcích je program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

Kanice navržen takto: 

 

1. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu.  

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce Kanice  

3. Schválení jednacího řádu 

4. Volba starosty obce Kanice 

5. Volba místostarosty obce Kanice 

6. Volba předsedů a členů výborů kontrolního a finančního, komise sociální při zastupitelstvu 

obce Kanice a volba zástupce pro komunikaci s bankami 

7. Termíny veřejných zasedání zastupitelstva obce Kanice  

8. Schválení usnesení zastupitelstva obce Kanice 

 

Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo ze členů zastupitelstva námitky proti programu, nebo 

návrhy na jeho změnu.  

  

Zastupitel Martin Ondroušek podal návrh na změnu bodu 6, který by nově zněl: Volba předsedů a 

členů výboru kontrolního, výboru finančního, výboru pro kulturu, sport a sociální záležitosti, výboru 

pro rozvoj a digitalizaci a volba zástupce pro komunikaci s bankami. 

 

Starosta navrhnul program doplnit o následující bod: Podnět občana k rozhodnutí přestupkové komise 

obce Kanice. 

 

Hlasování o změně programu: 

                                    

Souhlasí  7  členů  nesouhlasí  0  členů  zdržel se  0  členů 

 

Program byl schválen. 
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1) Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Zapisovatelem je navržen:   Petr Petlach 

Za ověřovatele jsou navrženi:  Martin Ondroušek a Vlastimil Minařík 

 

Protinávrh nebyl podán. 

 

Hlasování o návrhu zapisovatele i ověřovatelů zápisu společně: 

                                           

Souhlasí  7  členů  nesouhlasí  0  členů  zdržel se  0  členů 

 

Zapisovatelem je stanoven pan Petr Petlach a ověřovatelé zápisu jsou Martin Ondroušek a pan 

Vlastimil Minařík. 

 

 

2) Složení slibu členů zastupitelstva  

 

Podle § 69 odst.3 zákona o obcích přistoupili po přečtení slibu předsedajícím členové zastupitelstva 

obce Kanice postupně k předsedajícímu a složili slib pronesením slova „slibuji“. Složení slibu 

potvrdili svým podpisem pod text slibu.  

 

Předsedající zasedání konstatovala, že všichni přítomní členové zastupitelstva obce Kanice složili 

zákonem stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu. 

 

Předsedající zasedání konstatovala, že zastupitelstvo obce Kanice je usnášeníschopné. Podepsaný slib 

je v příloze k tomuto zápisu. 

 

 

3) Schválení Jednacího řádu zastupitelstva obce Kanice 

 

Předsedající konstatovala, že členové zastupitelstva obce obdrželi před zasedáním Jednací řád 

zastupitelstva obce Kanice, s navrženou platností od 17.10.2022.  

 

Předsedající se dotázala, zda má některý ze zastupitelů návrh na další změnu, či doplnění. Žádný 

návrh nebyl podán.  

 

Hlasování o Jednacím řádu zastupitelstva obce Kanice: 

                                           

Souhlasí  7  členů  nesouhlasí  0  členů  zdržel se  0  členů 

         

Předsedající konstatovala, že jednací řád obce Kanice byl schválen a je platný od 17.10.2022. 

 

 

4) Volba starosty obce Kanice 
 

Předsedající požádala zastupitele o rozhodnutí, zda volba starosty a místostarosty bude provedena 

přímou volbou, tedy hlasováním, podle čl. 7 Jednacího řádu zastupitelstva obce Kanice, nebo volbu 

tajnou podle čl. 8 Jednacího řádu zastupitelstva obce Kanice. 

 

Hlasování o tom, kdo souhlasí s přímou volbou, tedy hlasováním: 

 

Souhlasí  7  členů  nesouhlasí  0  členů  zdržel se  0  členů 
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Předsedající konstatovala, že volba starosty i místostarosty obce Kanice bude přímou volbou, tedy 

hlasováním. V tomto případě nebude volební komise volena. 

           

Předsedající dále požádala zastupitele o rozhodnutí, zda starosta obce bude uvolněný. Zastupitelem 

Petrem Petlachem byl podán protinávrh, aby starosta obce byl neuvolněný. 

 

Hlasování o protinávrhu, tedy aby byl starosta obce neuvolněný. 

  

Souhlasí  4  členů  nesouhlasí  3  členů  zdržel se  0  členů 
(Petlach, Rakšány, Ondroušek, Beran)  (Minařík, Kalivodová, Neckař) 

 

Předsedající konstatovala, že starosta obce bude neuvolněný. 

 

Zastupitelkou Blankou Kalivodovou byl podán návrh na funkci uvolněného starosty obce: Vlastimil 

Minařík. Souhlasí pan Vlastimil Minařík s kandidaturou? Odpověď: ano. Navržený člen 

zastupitelstva obce Kanice souhlasí s kandidaturou.            

 

Zastupitel pan Petr Petlach podal protinávrh na funkci neuvolněné starostky obce Kanice: Hana 

Rakšány Dvořáková. Souhlasí paní Hana Rakšány Dvořáková s kandidaturou? Odpověď: ano. 

Navržený člen zastupitelstva obce Kanice souhlasí s kandidaturou.            

 

Hlasování o protinávrhu, tedy aby byla neuvolněnou starostkou obce paní Hana Rakšány Dvořáková. 

                      

Souhlasí  4  členové       nesouhlasí  3  členů   zdržel se   0  členů 
(Petlach, Rakšány, Ondroušek, Beran)          (Minařík, Kalivodová, Neckař) 

  

Předsedající konstatovala, že neuvolněnou starostkou obce Kanice byla zvolena paní Hana 

Rakšány Dvořáková, bytem Kanice 322, nar. 20. 3. 1975. 

        

Nově zvolená starostka obce Kanice poděkovala členům zastupitelstva za projevenou podporu a ujala 

se dalšího řízení tohoto veřejného zasedání. 

 

Zastupitel Petr Petlach navrhnul, že neuvolněná starostka obce bude pobírat odměnu 15 000,- Kč za 

měsíc. Dle nařízení vlády č. 338/2017 Sb., v platném znění může odměna pro neuvolněného starostu 

obce činit maximálně 36 112,- Kč za měsíc.  

 

Zastupitel Vlastimil Minařík vznesl protinávrh, aby neuvolněná starostka obce pobírala odměnu ve 

výši 36 112,- Kč za měsíc. 

 

Hlasování o protinávrhu, že neuvolněná starostka obce bude pobírat odměnu 36 112,- Kč za měsíc: 

                       

Souhlasí  3  členové       nesouhlasí  2  členů  zdrželi se   2  členové 

(Minařík, Kalivodová, Neckař)               (Rakšány, Beran)  (Petlach, Ondroušek)     
 

Hlasování o původním návrhu, že neuvolněná starostka obce bude pobírat odměnu 15 000,- Kč za 

měsíc: 

                       

Souhlasí  4  členů       nesouhlasí  3  členů  zdrželi se   0  členové 
(Petlach, Rakšány, Beran, Ondroušek) (Neckař, Minařík, Kalivodová) 

 

Starostka obce konstatovala, že neuvolněná starostka obce bude pobírat odměnu ve výši 

15 000,- Kč za měsíc. 

 

 



Stránka 4 z 9 

 

5) Volba místostarosty obce Kanice 
 

Také volba místostarosty bude na základě rozhodnutí zastupitelstva obce veřejná.  

 

Starostka obce navrhla, že místostarosta obce bude neuvolněný a požádala zastupitele o rozhodnutí, 

zda místostarosta obce bude neuvolněný. Protinávrh nebyl podán. 

 

Hlasování o tom, kdo souhlasí s tím, že místostarosta obce bude neuvolněný: 

                            

Souhlasí  7  členů  nesouhlasí  0  členů  zdržel se  0  členů 

 

Starostka obce konstatovala, že místostarosta obce bude neuvolněný. 

 

Starostka obce podala návrh, aby byl volen jeden neuvolněný místostarosta obce. Protinávrh nebyl 

podán. 

 

Hlasování o návrhu, že bude volen jeden neuvolněný místostarosta obce: 

 

Souhlasí  7  členů  nesouhlasí  0  členů  zdržel se  0  členů 

       

Starostka obce konstatovala, že bude volen jeden neuvolněný místostarosta obce. 

 

Zastupitel Jan Beran podal návrh na funkci neuvolněného místostarosty obce: Martin Ondroušek. 

Souhlasí pan Martin Ondroušek s kandidaturou? Odpověď : ano. Navržený člen zastupitelstva obce 

Kanice souhlasí s kandidaturou. 

   

Další návrh nebyl podán. 

 

Hlasování o návrhu na funkci neuvolněného místostarosty obce Kanice pana Martina Ondrouška: 

  

Souhlasí  5  členové                                nesouhlasí  0  členů   zdržel se   2 členů 

(Petlach, Rakšány, Beran, Ondroušek, Neckař)                                                                   (Minařík, Kalivodová)  

 

 Starostka obce konstatovala, že neuvolněným místostarostou obce Kanice byl zvolen pan 

Martin Ondroušek, bytem Kanice 295, nar. 7. 11. 1976.  
 

 

Zastupitel Jan Beran navrhnul, že neuvolněný místostarosta obce bude pobírat odměnu 10 000,- Kč 

za měsíc. Dle nařízení vlády č. 338/2017 Sb., v platném znění může odměna pro neuvolněného 

místostarostu obce činit maximálně 32 501,- Kč za měsíc.  

 

Protinávrh nebyl podán. 

 

Hlasování o návrhu, že neuvolněný místostarosta obce bude pobírat odměnu 10 000,- Kč za měsíc: 

                       

Souhlasí  7  členové      nesouhlasí  0  členů  zdrželi se   0  členové 

 

Starostka obce konstatovala, že neuvolněný místostarosta obce bude pobírat odměnu ve výši 

10 000,- Kč za měsíc. 
 

 

6. Volba předsedů a členů výboru kontrolního, výboru finančního, výboru pro 

kulturu, sport a sociální záležitosti, výboru pro rozvoj a digitalizaci a volba 

zástupce pro komunikaci s bankami  
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Starostka obce konstatovala, že zastupitelstvo obce Kanice má podle zákona o obcích č.128/2000 Sb., 

v platném znění, povinnost zřídit kontrolní a finanční výbor. Další výbory mohou být zřízeny 

fakultativně. Výbor musí být minimálně tříčlenný a počet členů lichý, přičemž předsedou výboru 

musí být člen zastupitelstva. 

 

Starostka   navrhla, že neuvolnění členové i předsedové výborů nebudou pobírat za svou činnost 

odměnu.  

 

Protinávrh nebyl podán. 

 

Hlasování o návrhu, že neuvolnění členové i předsedové výborů zastupitelstva obce Kanice nebudou 

pobírat za svou činnost odměnu. 

                             

Souhlasí  7  členů  nesouhlasí  0  členů  zdržel se  0  členů 

 

Starostka obce konstatovala, že bylo schváleno, že neuvolnění členové i předsedové výborů 

zastupitelstva obce Kanice nebudou pobírat za svou činnost odměnu. 

 

6.1 Kontrolní výbor  

 

Jeho náplní je v souladu se zákonem o obcích v platném znění kontrola plnění usnesení zastupitelstva 

obce, dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 

samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. 

 

Starostka navrhla počet členů kontrolního výboru:  pětičlenný výbor  

 

Protinávrh nebyl podán. 

              

Hlasování o návrhu, kdo souhlasí s tím, aby kontrolní výbor byl pětičlenný: 

                                

Souhlasí  7 členů  nesouhlasí  0  členů  zdržel se  0  členů 

 

Starostka obce konstatovala, že se bude volit pětičlenný kontrolní výbor. 

 

Starostka navrhla obsazení pětičlenného kontrolního výboru:   

 

Petr Petlach, předseda výboru    navržený souhlasí s kandidaturou 

Petr Halva                navržený souhlasí s kandidaturou 

Ivana Pernicová               navržený souhlasí s kandidaturou 

René Kárník                           navržený souhlasí s kandidaturou 

Petr Ševčík                navržený souhlasí s kandidaturou 

   

Protinávrh nebyl podán. 

 

Hlasování o návrhu na obsazení pětičlenného kontrolního výboru jako celku:   
                                          

Souhlasí  7 členů    nesouhlasí  0  členů   zdržel se   0  členů 

 

Starostka obce konstatovala, že pětičlenný kontrolní výbor byl zvolen ve složení: 

Petr Petlach, předseda výboru     

Petr Halva                 

Ivana Pernicová                

René Kárník                            
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Petr Ševčík                 

   

6.2 Finanční výbor   

 

Jeho náplní je v souladu se zákonem o obcích v platném znění provádět kontrolu hospodaření 

s majetkem a finančními prostředky obce a plnit další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. 

 

Starostka navrhla počtu členů finančního výboru: pětičlenný výbor 

 

Protinávrh nebyl podán. 

              

Hlasování o návrhu, kdo souhlasí s pětičlenným finančním výborem: 

                                   

Souhlasí  7 členů  nesouhlasí 0  členů  zdržel se  0  členů 

 

Starostka konstatovala, že se bude volit pětičlenný finanční výbor. 

 

Starostka navrhla obsazení pětičlenného finančního výboru:           

    

Jan Beran, předseda výboru                                      navržený souhlasí s kandidaturou 

Kristina Dostálová Makovská    navržený souhlasí s kandidaturou 

Radim Vašík                             navržený souhlasí s kandidaturou 

Vlastimil Minařík                 navržený souhlasí s kandidaturou 

Petr Sobola                                        navržený souhlasí s kandidaturou 

   

Protinávrh nebyl podán. 

 

Hlasování o návrhu na obsazení pětičlenného finančního výboru jako celku:              

                    

Souhlasí  7  členů    nesouhlasí  0  členů   zdržel se   0  člen 

  

Starostka obce konstatovala, že pětičlenný finanční výbor byl zvolen ve složení: 

Jan Beran, předseda výboru                                       

Kristina Dostálová Makovská     

Radim Vašík                              

Vlastimil Minařík                  

Petr Sobola                                         

 

6.3 Výbor pro kulturu, sport a sociální záležitosti   

 

Starostka navrhla zřízení devítičlenného výboru pro kulturu, sport a sociální záležitosti, jehož náplní 

bude koordinace sportovních a kulturních aktivit, sociální agenda, péče o mládež a volnočasové 

aktivity, institucionální spolupráce a spolupráce s partnerskými a okolními obcemi. 

 

Protinávrh nebyl podán. 

 

Hlasování o zřízení výboru pro kulturu, sport a sociální záležitosti: 

                                 

Souhlasí  7  členů  nesouhlasí  0  členů  zdržel se  0  členů 

 

Starostka obce konstatovala, že byl zřízen devítičlenný výbor pro kulturu, sport a sociální 

záležitosti. 
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Dále starostka obce navrhla složení tohoto devítičlenného výboru takto:  

   

Blanka Kalivodová, předsedkyně výboru                           s kandidaturou souhlasí 

Nicol Kolářová                                 s kandidaturou souhlasí 

Jitka Urbancová                                 s kandidaturou souhlasí 

Karel Hynšt                 s kandidaturou souhlasí 

Ivo Pernica                                                                      s kandidaturou souhlasí 

Zdeněk Sehnal                                                                 s kandidaturou souhlasí 

Libuše Horáčková                                                           s kandidaturou souhlasí 

Oldřiška Petlachová                                                        s kandidaturou souhlasí 

Jan Drábek                                                                         s kandidaturou souhlasí 

  

Protinávrh nebyl podán. 

 

Hlasování o návrhu na obsazení výboru pro kulturu, sport a sociální záležitosti jako celku.  

                                         

Souhlasí  7  členů  nesouhlasí  0  členů  zdržel se  0  členů 

 

Starostka obce konstatovala, že devítičlenný výbor pro kulturu, sport a sociální záležitosti byl 

zvolen ve složení: 

Blanka Kalivodová, předsedkyně výboru                            

Nicol Kolářová                                  

Jitka Urbancová                                  

Karel Hynšt                  

Ivo Pernica                                                                       

Zdeněk Sehnal                                                                  

Libuše Horáčková                                                            

Oldřiška Petlachová                                                         

Jan Drábek                                                                          

 

6.4 Výbor pro rozvoj a digitalizaci 

  

Starostka obce navrhla zřízení devítičlenného výboru pro rozvoj a digitalizaci, jejíž náplní budou 

realizační projekty, strategický rozvojový plán, územní plánování, investiční a dotační agenda a 

digitální agenda.  

 

Protinávrh nebyl podán. 

 

Hlasování o tom, zda bude zřízen výbor pro rozvoj a digitalizaci. 

 

Souhlasí   7 členů  nesouhlasí  0  členů  zdržel se  0   členů 

 

Starostka obce konstatovala, že byl zřízen devítičlenný výbor pro rozvoj a digitalizaci. 

 

Dále starostka obce navrhla složení tohoto devítičlenného výboru takto:  

 

David Neckař, předseda výboru                                  s kandidaturou souhlasí 

Jan Beran                                                   s kandidaturou souhlasí 

Radim Vašík                                 s kandidaturou souhlasí 

Lucie Bilíčková                                 s kandidaturou souhlasí 

Karel Horáček                  s kandidaturou souhlasí 

Blanka Kalivodová                                  s kandidaturou souhlasí 

Aneta Minaříková                                                   s kandidaturou souhlasí   
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Dušan Dostál      s kandidaturou souhlasí 

Jan Bičiště                                                            s kandidaturou souhlasí 

 

Protinávrh nebyl podán. 

 

Hlasování o obsazení výboru pro rozvoj a digitalizaci jako celku. 

                                         

Souhlasí  7  členů  nesouhlasí  0  členů  zdržel se  0  členů 

 

Starostka obce konstatovala, že devítičlenný výbor pro rozvoj a digitalizaci byl zvolen ve složení: 

David Neckař, předseda výboru                                   

Jan Beran                                                    

Radim Vašík                                  

Lucie Bilíčková                                 

Karel Horáček                   

Blanka Kalivodová                                   

Aneta Minaříková                                                    

Dušan Dostál       

Jan Bičiště                                                             

 

6.5 Zástupci pro komunikaci s bankami – podpisový vzor 

 

Starostka obce navrhla, aby podpisové právo vůči bankám – Česká spořitelna, a.s. a ČNB, u kterých 

má obec Kanice vedeny všechny své účty, měli: 

 

U České spořitelny a.s. (k potvrzení dokladů je potřeba jeden podpis a razítko obce Kanice): 

Hana Rakšány Dvořáková a Martin Ondroušek  

U ČNB (k potvrzení dokladů je potřeba jeden podpis a razítko obce Kanice): 

Hana Rakšány Dvořáková    

  

Protinávrh nebyl podán. 

   

Hlasování o navržených členech zastupitelstva, kteří budou mít podpisové právo vůči bankám, 

společně: 

                            

Souhlasí  7  členů  nesouhlasí  0  členů  zdržel se   0  členů 

 

Starostka obce konstatovala, že podpisové právo vůči bankám ČS, a.s. a ČNB budou mít: 

U České spořitelny, a.s. (k potvrzení dokladů je potřeba jeden podpis a razítko obce Kanice): 

Hana Rakšány Dvořáková a Martin Ondroušek  

U ČNB (k potvrzení dokladů je potřeba jeden podpis a razítko obce Kanice): Hana Rakšány 

Dvořáková    

 

 

7)  Podnět občana k rozhodnutí přestupkové komise obce Kanice 

 
Zastupitel Martin Ondroušek uvedl, že je členem přestupkové komise obce Kanice, ale že na 

zastupitelstvu nelze rozebírat konkrétní rozhodnutí přestupkové komise z důvodu povinné 

mlčenlivosti členů přestupkové komise. 

 

Starostka obce konstatovala, že podnět občana týkající se rozhodnutí přestupkové komise se týká 

přenesené působnosti obce a v souladu s § 16 zákona o obcích jej tudíž nemůže řešit zastupitelstvo 
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obce, ale že se občan v této věci má obrátit na obecní úřad. Kromě toho mají členové přestupkové 

komise ohledně projednávaných věcí zákonem danou mlčenlivost a nelze tudíž v širokém plénu 

sdělovat podrobnosti ohledně přestupkového řízení. 

 

8) Stanovení termínů veřejných zasedání Zastupitelstva Obce Kanice 

 
Starostka obce předložila termíny a místo konání veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2022 

takto: 

 

Místo konání:  Obecní úřad Kanice, knihovna  

Termíny:       7.11.2022 v 19:00 h  

                                  12.12.2022 v 19:00 h 

 

Zastupitelstvo obce Kanice vzalo termíny veřejných zasedání na vědomí. 

 

 

9) Schválení usnesení Zastupitelstva obce Kanice 
 

Starostkou obce byl přednesen návrh usnesení z dnešního ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce 

Kanice. 

 

Protože nebyly vzneseny připomínky, dal předsedající hlasovat o předneseném usnesení jako o celku: 

                                  

Souhlasí  6  členů       nesouhlasí  1  členů     zdržel se  0  členů 

(Petlach, Ondroušek, Rakšány, Beran, Kalivodová, Neckař)  (Minařík) 

 

Starostka obce konstatovala, že usnesení bylo schváleno jako celek a je přílohou tohoto zápisu. 

 

Starostka obce poděkovala všem členům zastupitelstva za pozornost a soustředěnou práci. Občanům, 

kteří přišli, poděkovala za jejich účast na tomto zasedání i za jejich podporu ve volbách. 

 

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kanice bylo skončeno v 19:50 hod. 

 

Podpisy: 

 

 Zapisovatel ................................................................................................................... 

 

 Ověřovatelé zápisu ........................................................................................................ 

 

 Starostka obce Kanice ..................................................................................................... 


