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Z Á P I S  
 

z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lupenice,  
konaného dne 31.října 2018 v Lupenické hospodě 

 
Přítomni:   zastupitelé dle prezenční listiny 
Zapisovatelka:  Renata Dostálová 
Skrutátor hlasů:  Jaroslav Barták. 
Ověřovatelé zápisu:  Klára Šklíbová , Ing. David Čižinský 
Veřejná účast:  12 občanů 
Čas konání:  19.00 – 20.05 hodin 
Zápis vyhotoven dne:  3.11.2018 v době od 18.00 do 20.00 hodin 
 
 
   
A. Zahájení 
B. Určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu a skrutátora hlasů  
C. Složení slibu 
D. Schválení programu 

 
 
Program: 
 
1)  Volba starosty obce, místostarosty obce 

a) volba starosty 
b) volba místostarosty 

2) Volba předsedy finančního výboru (a jeho členů). 
3) Volba předsedy kontrolního výboru (a jeho členů). 
4) Schválení odměn členům zastupitelstva. 
5)  Ostatní – zastupování ve svazcích a tvorbě ÚP 
                  -  RO a rozpis rozpočtu  
                  -  hospodaření obce 01 – 10.2018 
                  -  úprava výše nájemného v čp 62 
                  -  informace k realizovaným akcím  
6) Diskuse 
7) Usnesení 
 
 
 
 
 
A. Ing.Ivo Muthsam jako stávající starosta a nejstarší zvolený zastupitel zahájil 

ustavující zasedání Zastupitelstva obce Lupenice a konstatoval, že všichni nově 
zvolení zastupitelé obdrželi osvědčení o zvolení, zasedání bylo řádně svoláno 
tak, aby se konalo v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., 
(obecní zřízení) a informace o konání zasedání byla podle § 93 odst. 1 zákona o 
obcích zveřejněna po dobu nejméně 7 dní na úřední desce Obecního úřadu 
Lupenice.  
Dle prezenční listiny je přítomno 7 členů – zasedání je usnášení schopné. 
Prezenční listina je přílohou zápisu č. 2. 
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B. Zapisovatelkou zápisu byla určena Renata Dostálová. Ověřovateli zápisu byli 

pověřeni Klára Šklíbová a Ing. David Čižinský. Skrutátorem hlasů byl určen 
Jaroslav Barták, občan Lupenice. 
 

C. Ing. Ivo Muthsam požádal Ing. Davida Čižinského, aby přečetl znění slibu člena 
zastupitelstva a vyzval zastupitelé, aby tak, jak budou dle abecedního pořadí 
jmenováni, složili slib pronesením slova „slibuji“ a poté slib podepsali. 
 
Ing. David Čižinský přečetl slib člena zastupitelstva města (příloha č. 3) a poté 
vyzval zastupitelé, aby slib podepsali. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit 
slib, ani nesložil slib s výhradou. 
 

D. Ing. Ivo Muthsam přečetl návrh programu zasedání a zeptal se přítomných, zda 
mají k tomuto nějaké pozměňující návrhy. Bez těchto nechal o návrhu hlasovat. 
Hlasování: 
Pro:  7 členů 
Proti: 0 
Zdrželo se: 0 
 

 
1) Volba starosty obce, místostarosty obce 
Ing. Ivo Muthsam konstatoval, že pokud zastupitelstvo obce nestanoví jinak, probíhá 
volba veřejným hlasováním a vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný pozměňující 
návrh na způsob volby, bude volba probíhat veřejným hlasováním. 
 
a) Ing. Muthsam požádal zastupitelé obce, aby předložili návrh na starostu obce. 

Ing. David Čižinský navrhuje na starostu obce Ing. Ivo Muthsama. Ten dal 
hlasovat o návrhu, aby neuvolněným starostou obce byl zvolen Ing. Ivo 
Muthsam. 
Hlasování: 
Pro:  6  členů 
Proti: 0  členů 
Zdržel se: 1  člen 
 

Starostou obce byl zvolen Ing. Ivo Muthsam. 
 

b) Starosta poděkoval za zvolení do funkce a občanům obce za podporu ve 
volbách. Poté požádal členy zastupitelstva o přednesení návrhů na místo 
neuvolněného místostarosty obce. Starosta navrhuje na místo neuvolněného 
místostarosty pana Josefa Tichého a bez jiného návrhu dal hlasovat. 
Hlasování: 
Pro:  6 členů 
Proti:  0 členů 
Zdržel se: 1   člen 
 

Místostarostou obce byl zvolen Josef Tichý. 
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2) Volba předsedy a členů finančního výboru. 
Starosta navrhuje zvolit výbor trojčlenný a zeptal se zastupitelů na případný jiný 
návrh. Není tomu tak. Zastupitelé byli vyzváni, aby přednesli návrhy na předsedu 
finančního výboru.   
 
Místostarosta  Josef Tichý navrhuje ke schválení jako předsedu finančního výboru 
Ing Davida Čižinského 
Hlasování: Pro: 6  členů,  
                    Proti: 0 členů,  
                    Zdržel se: 1 člen 

 
 

Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. David Čižinský 
 

Starosta vyzval zastupitelé, aby předložili návrhy na členy finančního výboru. 
Ing. David Čižinský  navrhuje za členy finančního výboru Michala Horáka  
 
Hlasování: Pro:  6 členů 
                    Proti: 0 členů 
                    Zdržel se: 1 člen 
 
                                                                                      a Kláru Šklíbovou 
Hlasování: Pro:  6 členů 
                    Proti: 0 členů 
                    Zdržel se: 1 člen 
 
 

Členem finančního výboru byli zvoleni Michal Horák a Klára Šklíbová 
 
3) Volba předsedy a členů kontrolního výboru. 

Starosta vyzval zastupitelé, aby přednesli návrhy na zvolení předsedy kontrolního 
výboru.  
Ing. Ivo Muthsam navrhuje za předsedu kontrolního výboru Renatu Dostálovou 
Hlasování: 
Pro:   6 členů 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 člen 
+ 
 

Předsedou kontrolního výboru byla  zvolena Renata Dostálová. 
 

Starosta vyzval zastupitelé, aby předložili návrhy na členy kontrolního výboru. 
Renata Dostálová navrhuje jako člena kontrolního výboru Kláru Šklíbovou a Ing. 
Pavla Dvořáčka. Jiné návrhy nebyly. 
Starosta navrhuje zvolit členkou kontrolního  výboru paní Kláru Šklíbovou 
Hlasování: 
Pro:  6 členů 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 člen 
 
                         a Ing. Pavla Dvořáčka 
Hlasování: 
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Pro:  6 členů 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 člen 
 
 

Členy kontrolního výboru byli zvoleni Klára Šklíbová a Ing. Pavel Dvořáček 
 

 
4) Schválení odměn starosty obce, místostarosty obce, členů zastupitelstva 

obce a předsedů výborů . 
Starosta seznámil občany se způsobem odměn neuvolněným členům Zastupitelstva 
obce Lupenice. S platností od 1.1.2019 budou odměny vypláceny v souladu s § 72 
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, měsíčně za výkon jednotlivých funkcí  
- starosty, místostarosty, předsedů výborů a  členů výborů. Dal hlasovat o jejich 
schválení. 
Nové stanovení odměn a den, od kterého odměna náleží je přílohou číslo 4 tohoto 
zápisu. 
Hlasování: 
Pro:   7 členů 
Proti: 0  
Zdrželo se: 0 
 
5)  Ostatní 
 
Pověření k zastupování na valných hromadách Mikroregionu Rychnovsko 
Zastupitelstvo obce pověřuje na základě zákona  číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, ust. § 84 dst. 2 pana Ing. Ivo Muthsama, starostu obce  
Lupenice k zastupování obce na valných hromadách Dobrovolného svazku obcí  
Mikroregion Rychnovsko, se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136, 
IČ: 71208810 ve volebním období 2018 – 2022. 
Hlasování: 
Pro:   6 členů 
Proti: 0  
Zdržel se: 1 
   
 
 
 
 
 
 
Ustanovení zástupce pro změnu územního plánu 
Zastupitelstvo obce ustanovuje na základě zákona  číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění  pozdějších předpisů, pana Ing. Ivo Muthsama, starostu obce Lupenice  jako 
určeného zástupce obce pro spolupráci na pořízení změny územního plánu pro 
volební období 2018 – 2022. 
Hlasování: 
Pro:   6 členů 
Proti: 0  
Zdržel se: 1 
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Pověření k zastupování a volba členů rady Dobrovolného svazku obcí Štědrá  
Zastupitelstvo obce pověřuje k zastupování na základě zákona  číslo 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 84 dst. 2 pana Ing. Ivo Muthsama, 
starostu obce  Lupenice, Josefa Tichého, místostarostu obce a Kláru Šklíbovou, 
členku kontrolní a finanční komise k zastupování obce na jednáních a být členy rady 
Dobrovolného svazku obcí Štědrá se sídlem v Tutlekách čp.10, Kostelec nad Orlicí, 
IČ: 70925305, ve volebním období 2018 – 2022. 
Hlasování: 
Pro:   7 členů 
Proti: 0  
Zdržel se: 0 
 

Rozpočtové opatření č.4/2018 

Zahrnuje dotaci na volby do zastupitelstev obcí a dotaci od SFDI na akci 

chodníky při III/31810 

Saldo zůstává beze změny 

 
Rozpočtové opatření č. 5/2018 – návrh  
Do UR je započten výdaj na psí útulek ve výši 5.000 .- Kč, příjem od CÚ za ochranu 
ovzduší ve výši 2.000 .- Kč a náklady spojené s realizací přeložení BUS zastávky u 
silnice I/14, realizací zahradního altánu a projektové dokumentace na cyklostezku, 
zahrnutých do rozpočtu proti nerealizovaným položkám v rozpočtu -kontrolní vrt pitné 
vody a oprava čp. 62. Podrobně rozpočtové opatření číslo  5.  
Saldo se zvyšuje o částku 132.950 .- Kč. 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0       
Návrh  na rozpočtové opatření číslo 4 a 5 byl schválen 
 
 
Rozpis rozpočtu č. 3/2018 
Jedná s pouze o přesun položek v rámci oddílu a paragrafu (závazných ukazatelů)  
Saldo zůstává beze změny. 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0       
Rozpis rozpočtu číslo 3 byl vzat na vědomí 
 
 
Zprávou o plnění rozpočtu  za období leden – 26. říjen 2018. 

Předsedající seznámil se Zprávou o plnění rozpočtu  za období leden – 26. říjen 
2018. Seznamuje přítomné s rozhodujícími skutečnostmi na straně příjmů i výdajů.  
Výdaje obce jsou plněny na úrovni 84,41 UR 2018. Příjmy k upravenému rozpočtu 
obce jsou na 95,28 % UR 2018. Na bankovních účtech je 8.023 618,54 Kč.  
K předloženému nebylo doplňujících připomínek a takto jej předsedající navrhl ke 
vzetí na vědomí. 

Zpráva o hospodaření obce  za období I. – 26. 10. 2018 byla vzata na vědomí. 
Změna výše nájemného v bytě čp. 62 
Předsedající navrhl ke schválení výši nájemného v bytě v čp. 62 ve výši 5.400 
Kč/měsíc s platností od 1.1.2019 dle záměru obce 6/2018 ze dne 3.10.2018. 
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0       
Výše nájemného od 1.1.2019 byla schválena 
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Starosta podal zprávu o průběhu realizovaných akcí .  
- Stavba cyklostezky má vydané stavební povolení a bude podána žádost o 

dotaci na SFDI.  
- Stručný přehled akcí za minulé volební období včetně výčtu nákladů a dotací 
- Finanční rozvaha nad realizací zdroje vody, vodovodu, kanalizace a ČOV a 

rozpočtem na období 2019 celkem.  
- Chodníky podél silnice III/ 318 10 jsou dokončeny a po zaměření bude 

zažádáno o kolaudaci. 
- Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení je dokončena včetně revizí.  

 

 
6) Diskuse. 
-p. Jaroslav Barták vznesl dotaz na průběh projektových prací na kanalizaci, vodní 
zdroj a vodovod. Dotaz zněl také na uvažované správcovství – provozování 
zřízených inženýrských sítí a zdroje vody. 
- starosta uvedl že příprava je v začátcích, rozhodne i rozpočet na 2019, jak bude 
pokračovat a za budoucího provozovatele je uvažována Obec Lupenice.  
 
Vzhledem k tomu, že nebyly žádné další příspěvky do diskuse, starosta poděkoval 
všem přítomným za účast na ustavujícím zasedání a zároveň pozval občany na další 
veřejné zasedání, konané 3.12.2018, kde se bude schvalovat mj. rozpočet obce na 
rok 2019.  
 
5) Usnesení z ustavujícího zasedání 
Ing. Ivo Muthsam přečetl znění usnesení z ustavujícího zasedání obce a navrhl jej 
připomínkovat a následné schválit. Bez připomínek bylo předloženo ke schválení. 
Hlasování: 
Pro:   7 členů 
Proti: 0  
Zdrželo se: 0 
 

 
 

                                                                                     V Lupenici dne 31. října 2018 
 

 
 
Zapisala: Renata Dostálová     …………………………………………… 
 
Ověřovatelé zápisu: Klára Šklíbová  ……………………………………… 
 
       Ing. David Čižinský   …………………………………….. 
 
Starosta obce:   Ing. Ivo Muthsam   ……………………………………….. 
 
Přílohy k zápisu: 
 
1) Pozvánka pro zastupitele města. 
2) Prezenční listina k veřejnému zasedání zastupitelstva obce. 
3) Slib člena Zastupitelstva obce Lupenice 
4) Měsíční odměna členů zastupitelstva obce / příloha čís. 1 NV č. 37/2003 / 

  5)   Usnesení 


