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 Obec Ostružná 

Zastupitelstvo obce Ostružná 
 

Z á p i s 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Ostružná 
konaného dne 17. října 2022 v zasedací místnosti OÚ 

 
 
Ustavující zasedání bylo svoláno dosavadním starostou dne 17. 10. 2022 a informace o 
konání ustavujícího zasedání vyvěšena na úřední desce obecního úřadu od 10. 10. 2022 do 
17.10.2022. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Ustavující zasedání tedy 
bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích. 
 
Zasedání zahájil dosavadní starosta obce v 16:00 hodin a přivítal zastupitele i přítomné hosty. 
Přítomní členové ZO: G. Balatková,  M. Janeček, N. Jatiová, J. Kročák, A. Miščík, R. Roušal 
a M. Talpa. 
 
Následně předal nově zvoleným členům zastupitelstva osvědčení o zvolení členem 
zastupitelstva obce Ostružné vydané Městským úřadem Jeseník. Předsedající konstatoval, že 
v době od předání zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva obce do zahájení ustavujícího 
zasedání nedošlo ke vzdání se mandátu žádným nově zvoleným členem zastupitelstva obce.  
 
Předsedající konstatoval, že podle presenční listiny je přítomno 7 členů zastupitelstva z 
celkového počtu 7 obce Ostružná, tedy nadpoloviční většina členů zastupitelstva, kteří byli 
řádně zvoleni a mohou přistoupit ke složení slibu členů zastupitelstva. 
Upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s 
výhradou má za následek zánik mandátu. 
Předsedající přečetl slib ve znění “Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a 
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se 
Ústavou a zákony České republiky”, každý člen zastupitelstva pronesl slovo “slibuji” a 
potvrdil svým podpisem pod text slibu: 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.  
Předsedající konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva obce složili zákonem 
stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu. 
 
Předsedající určil jako zapisovatele Evu Mondekovou a jako ověřovatele zápisu Adama 
Miščíka a Gabrielu Balatkovou.      
 
Program je v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu nebyly vzneseny 
návrhy na doplnění, nikdo jiný se nevyjádřil. 
I. Volba starosty a místostarosty:   
    1. určení počtu místostarostů 
    2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě   

         uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 
    3. určení způsobu volby starosty a místostarosty 
    4. volba starosty 
    5. volba místostarosty 
II. Zřízení finančního a kontrolního výboru  
    1. určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 



 

2 
 

    2. volba předsedy finančního výboru 
    3. volba členů finančního výboru 
    4. volba předsedy kontrolního výboru 
    5. volba členů kontrolního výboru           
III. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona 
o obcích) 
IV. Jednací řád ZO 
V. Diskuse 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje program ustavujícího zasedání. 
ZO hlasovalo:    pro  7      proti      0   zdržel se    0      Usnesení bylo přijato 
 
I. Volba starosty a místostarosty:   

1. určení počtu místostarostů – návrh je, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu. 
Nikdo jiný se nevyjádřil.    
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 
ZO hlasovalo:    pro  7      proti    0    zdržel se    0      Usnesení bylo přijato 
 

2. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění   
(§ 71 zákona o obcích) 
Návrh je, aby funkce starosty byla vykonávána jako funkce uvolněná ve smyslu § 71 zákona o 
obcích. 
Nikdo jiný se nevyjádřil. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 
výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn ve smyslu § 71 zákona o 
obcích. 
ZO hlasovalo:    pro  7      proti    0     zdržel se    0       Usnesení bylo přijato 

 

3. určení způsobu volby starosty a místostarosty  
Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním.  
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejně hlasováním. 
ZO hlasovalo:    pro    7    proti      0   zdržel se     0      Usnesení bylo přijato 

 

4. volba starosty 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci starosty a Gabriela 
Balatková navrhla zvolit do funkce starosty Romana Roušala. Nikdo jiný se nevyjádřil. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná volí starostu Romana Roušala.        
ZO hlasovalo:    pro  7      proti  0       zdržel se   0        Usnesení bylo přijato 
 

5. volba místostarosty 
Nový starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci místostarosty a Roman 
Roušal navrhl zvolit do funkce místostarosty Gabrielu Balatkovou. Nikdo jiný se nevyjádřil. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná volí místostarostu Gabrielu Balatkovou.   
ZO hlasovalo:    pro  7      proti    0     zdržel se     0      Usnesení bylo přijato 
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II. Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu členů výborů 

1. Povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 1) zákona 
o obcích. ZO určuje počet členů výborů, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích) 
a musí mít nejméně 3 členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích) a předsedou musí být jen člen 
zastupitelstva (117 odst. 4 zákona o obcích) a nesmí být starosta, místostarosta, ani osoby, 
které zabezpečují rozpočtové a účetní práce na OÚ (§119 odst. 1 zákona o obcích). 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor a výbory budou 
tříčlenné. 
ZO hlasovalo:    pro 7       proti   0      zdržel se   0        Usnesení bylo přijato 
            

2. volba předsedy finančního výboru 
Roman Roušal navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Nicol Jatiovou.    
Nikdo jiný se nevyjádřil. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná volí předsedu finančního výboru Nicol Jatiovou.  
ZO hlasovalo:    pro  6      proti  0       zdržel se   1        Usnesení bylo přijato 
 

3. volba členů finančního výboru 
Nicol Jatiová navrhla zvolit do funkce členů finančního výboru Miroslava Janečka a Janu 
Kaňkovou Nikdo jiný se nevyjádřil. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná volí členy finančního výboru Miroslava Janečka a Janu 
Kaňkovou.. 
ZO hlasovalo:    pro 6       proti  0       zdržel se    1       Usnesení bylo přijato 
 

4. volba předsedy kontrolního výboru 
Roman Roušal navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru ing.Jiřího Kročáka. 
Nikdo jiný se nevyjádřil. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná volí předsedu kontrolního výboru Jiřího Kročáka. 
ZO hlasovalo:    pro  6      proti   0      zdržel se  1         Usnesení bylo přijato 
   

5. volba členů kontrolního výboru 
Jiří Kročák navrhl zvolit do funkce členů kontrolního výboru Adama Miščíka a Miloše Talpu. 
Nikdo jiný se nevyjádřil. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná volí členy kontrolního výboru Adama Miščíka a Miloše Talpu.    
ZO hlasovalo:    pro   7     proti   0      zdržel se  0         Usnesení bylo přijato 
 
III. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

Od 1. 1. 2018 je platné nařízení vlády č. 318/2017 Sb.. Stanovovat odměny neuvolněným 
členům zastupitelstva je vyhrazeno zastupitelstvu obce. 
 

1. Starosta navrhl, aby za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce byla v souladu s  
§ 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, poskytovaná měsíční 
odměna ve výši 4 000,-- Kč, a to ode dne 17. 10. 2022. 
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Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce dle přílohy nařízení vlády      
č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném 
znění, poskytovaná měsíční odměna ve výši 4 000,-- Kč, a to ode dne 17. 10. 2022. 
ZO hlasovalo:    pro   7     proti   0     zdržel se   0        Usnesení bylo přijato 
 

2. Starosta navrhl, aby za výkon funkce člena výboru zastupitelstva obce byla v souladu s   
§ 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění poskytovaná měsíční 
odměna v maximální výši a to ode dne 17. 10. 2022. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva obce dle přílohy 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků, v platném znění, poskytovaná měsíční odměna ve výši 2 148,-- Kč, a to ode dne 17. 10. 
2022. 
ZO hlasovalo:    pro  7      proti    0     zdržel se  0         Usnesení bylo přijato 
 

3. Starosta navrhl, aby za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce byla v souladu 
s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků poskytovaná měsíční odměna v 
maximální výši  a to ode dne 17. 10. 2022 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce dle přílohy 
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků poskytovaná měsíční odměna ve výši 2 577,-- Kč, a to ode dne 17. 10. 2022. 
ZO hlasovalo:    pro   7     proti   0      zdržel se   0        Usnesení bylo přijato 
 
IV. Jednací řád ZO 

V současné době je v platnosti jednací řád schválený dne 29. 10. 2018. ZO může schválit 
platný jednací řád nebo si může vypracovat a schválit nový. Jednací řád zastupitelé 
prostudovali. Nikdo neměl připomínky ani návrhy změn a doplnění. 
Usnesení: 
Zastupitelstvo obce Ostružná schvaluje jednací řád zastupitelstva obce Ostružná ze dne 
29.10.2018 
ZO hlasovalo:    pro   7     proti   0      zdržel se    0       Usnesení bylo přijato 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

V. Diskuse 

Pan starosta poděkoval paní Mirce Bendekové za to že od roku 1998 starostovala a od roku 2014 byla 

místostarostkou. Dále poděkoval paní Aleně Kvasňovské za práci na obecním úřadě od roku 1996. 

Paní Štěpánce Císařové, že byla v zastupitelstvu a Martinu Širokému , že byl v zastupitelstvu. 

Pan starosta poděkoval všem občanům za velkou volební účast a informoval o plánu obce viz. 

vodojem Ostružná, chodník na Ramzovou, autobusové zastávky… 

P. Balatka se zeptal kolik je vyměněných vodoměrů v obci  

Pan starosta odpověděl, že téměř všechny až na několik problémových odběratelů. 

 

 
 
Schůzi ukončil starosta Roman Roušal v 16:44  hodin. 

                                                                                               

 

…………………………………… 
                                                                                        Roman Roušal, starosta 

 
 
 
 
Ověřovatelé:  1) Adam Miščík            ………………………… 
 
                       2) Gabriela Balatková     ………………………… 
 

Zapisovatelka: Eva Mondeková         …………………………. 


