
Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Pavlovice ze dne 21. 10. 2022 od 18:00 hodin. 

 

Přítomni – Domin, Dufala, Kadlecová, Kladivová, Loula, Maťha, Selingerová  

 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Ověření mandátu zvolených členů 

3. Složení slibu členů ZO 

4. Způsob volby 

5. Volba volební a návrhové komise 

6. Volba orgánů obce a jednotlivých výborů 

7. Organizace zasedání zastupitelstva obce 

8. Závěr 

 

 

Ad1) Zasedání zahájila členka obecního zastupitelstva J. Kadlecová Předsedající schůze 

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 dnů ode dne uplynutí 

lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 

11.10.2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla 

na úřední desce Obecního úřadu Pavlovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu 

nejméně 7 dní, a to od 11.10.2022 do 21.10.2022. Současně byla zveřejněna na 

„elektronické úřední desce“. 

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatovala, že 

přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 7 členů zastupitelstva), takže 

zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

Zastupitelstvo obce Pavlovice odsouhlasilo program zasedání a rozhodlo, že zápis z jednání 

pořídí Ing. Jana Selingerová 

7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Zastupitelstvo obce Pavlovice určuje ověřovateli zápisu Vladimíra Loulu a Miloslava Maťhu  

7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad2) Byla provedena kontrola osvědčení o zvolení za člena zastupitelstva obce všech členů  

 

Ad3) Zvolení zastupitelé složili předepsaný slib dle § 69 odst. 2 o obcích a tento slib potvrdili 

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

               

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, 

že ve volebním období 2022 – 2026 budou členi zastupitelstva vykonávat funkci starosty a 

místostarosty obce jako neuvolnění. 

7 hlasů pro, 0 hlasů proti 

 

Ad4)  Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo veřejné hlasování volby starosty a místostarosty. 

7 hlasů pro, 0 hlasů proti  

 

Ad5)  Volební a návrhová komise byla zvolena v následujícím složení: 

          předseda – Vladimír Loula  

          členové –   Karel Domin, Miloslav Maťha 

          7 hlasů pro, 0 hlasů proti 



 

Ad6) Volba orgánů obce a jednotlivých výborů 

Předseda volební komise přednesl návrh na obsazení funkcí starosty a místostarostky obce:                  

Na místo starosty obce byl navržen Ing. Jan Dufala 

          Na místo místostarostky byla navržena Jitka Kadlecová 

           

          Výsledky voleb: 

           Do funkce starosty obce byl zvolen Ing. Jan Dufala 

           6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel 

 

           Do funkce místostarostky obce byla zvolena Jitka Kadlecová 

           6 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 hlas se zdržel 

 

Dále proběhla volba jednotlivých výborů obce: 

 

Finanční     předseda: Ing. Jana Selingerová 

                     členové: Miloslav Maťha, Vladimír Loula 

 

Kontrolní    předseda: Vladimír Loula 

                       členové: Karel Domin, Ing. Jana Selingerová 

 

Mediální a propagační   předseda: Mgr. Šárka Kladivová 

                        členové: Karel Domin, Miloslav Maťha 

 

Branně sportovní    předseda: Karel Domin 

                        členové: Mgr. Šárka Kladivová, Ing. Jana Selingerová 

 

Pro rozvoj obce    předseda Miloslav Maťha 

                         členové: Vladimír Loula, Mgr. Šárka Kladivová 

7 hlasů pro, 0 hlasů proti   

 

Ad7) ZO bude zasedat zpravidla první pátek v měsíci od 19.00 hod. v letním období a v 18.00 

hodin v zimním období. Všechna zasedání jsou veřejná. 

 

Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů byly schváleny odměny členům 

zastupitelstva. ZO rozhodlo, že výše odměn se nebude navyšovat a zůstane ve stejné výši jako 

dosud. 

 

Ad8) Závěr zasedání zakončil starosta obce Ing. Jan Dufala v 18:30 hod, který poděkoval členům 

ZO za projevenou důvěru 

 

 

Zapsal: Ing. Jana Selingerová    ověřovatelé zápisu:  Vladimír Loula  

                                                                                                             

Miloslav Maťha  


