
Zápis 

z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Lomná konaného dne 12.10.2022 v 15.00 hod. ve 

volnočasové místnosti Horní Lomná č.p. 128  

Přítomno: dle prezenční listiny 

Program:  

1. Úvod, seznámení s programem, určení ověřovatelů, návrhové komise, jmenování zapisovatele, 

předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva (§53 Zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do 

zastupitelstev obcí. 

2. Složení slibu členy zastupitelstva obce. 

3. Schválení programu. 

4. Volba starosty, místostarosty. 

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 

Zákona o obcích) 

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

c) volba starosty 

d) volba místostarosty 

5. Zřízení finančního, kontrolního výboru a výboru pro národnostní menšiny 

a) určení počtu členů finančního, kontrolního výboru a výboru pro národnostní menšiny 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba předsedy výboru pro národnostní menšiny 

e) volba členů finančního výboru 

f) volba členů kontrolního výboru 

g) volba členů výboru pro národnostní menšiny 

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 Zákona o obcích). 

7. Různé.  

8. Přijetí usnesení, závěr. 

 

Ad. 1 Úvod, seznámení s programem, určení ověřovatelů, návrhové komise, jmenování zapisovatele, 

předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva (§53 Zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev 

obcí. 

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce 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. 

Usnesení č. 0.18 bylo schváleno. 

Předsedající schůze Kamil Kawulok schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s 

§91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro 

pozdní návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace podle §93 odst. 1 zákona o obcích byla 

na úřední desce Obecního úřadu Horní Lomná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to 

od 29.9.2022 do 12.10.2022. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce.  

Předsedající zasedání dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 7 

členů zastupitelstva z celkového počtu 7, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona o 

obcích). 



Předsedající Kamil Kawulok navrhl určit ověřovateli zápisu Radka Martynka a Mariana Kohuta, do 

návrhové komise Radka Mikulu a Kamila Kawuloka a zapisovatelkou Evu Wolnou. K návrhu nebyly 

vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Horní Lomná určuje ověřovateli zápisu Radka Martynka a Mariana Kohuta, 

zapisovatelkou Evu Wolnou. 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0 

Usnesení č. 0.1 bylo schváleno. 

Ad. 2 Složení slibu členy zastupitelstva obce. 

 

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 a jejich občanů a budu se řídit Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 1). 

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

Usnesení č. 0.17 bylo schváleno. 

 

Ad. 3 Schválení programu. 

 

Předsedající Kamil Kawulok seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou 

členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly 

vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Horní Lomná schvaluje program ustavujícího zasedání. 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 0.4 bylo schváleno. 

 

Ad. 4 Volba starosty a místostarosty 

 

a) Určení, které funkce budou členové vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích): 

Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu §71 zákona o 

obcích. 

 

 Jiné návrhy ani stanoviska nebyly vzneseny. 

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Horní Lomná v souladu s §84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon 

funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 0.2 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 



b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty: 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně 

hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. Předsedající vyzval členy zastupitelstva 

k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Lomná určuje způsob volby starosty a místostarosty veřejně 

hlasováním. 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 0.3 bylo schváleno. 

 

c) Volba starosty: 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen 

zastupitelstva Radek Mikula navrhuje na funkci uvolněného starosty dosavadního starostu Kamila Kawuloka. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Lomná volí starostou Kamila Kawuloka 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 0.5 bylo schváleno. 

 

d) Volba místostarosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. 

Byly podány následující návrhy: 

Člen zastupitelstva Radek Mikula navrhuje zvolit do funkce místostarosty Pavla Szkanderu. 

Starosta Kamil Kawulok navrhuje zvolit do funkce místostarosty Dalibora Smetanu. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Lomná volí místostarostou Pavla Szkanderu. 

Výsledek hlasování: Pro 3, proti 0, zdrželi se 4 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Lomná volí místostarostou Dalibora Smetanu. 

Výsledek hlasování: Pro 4, proti 0, zdrželi se 3 

Usnesení č 0.6 bylo schváleno. 

 

Ad. 5 Zřízení finančního, kontrolního výboru a výboru pro národnostní menšiny 

 

a) určení počtu členů finančního, kontrolního výboru a výboru pro národnostní menšiny 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§117 odst. 2) a 

výbor pro národnostní menšiny (§117 odst. 3) a § 84 odst. 2 písm. 1) zákona o obcích) neboť funkční období 

výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 

Zastupitelstvo určuje počet členů výborů, který musí být lichý (§117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž 

finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§119 odst. 1 zákona o obcích). 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro národnostní 

menšiny, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána 

možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádná stanoviska sdělena nebyla. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Lomná zřizuje finanční a kontrolní výbor a výbor pro 

národnostní menšiny, všechny tři výbory budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 0.7 bylo schváleno. 

 

b) Volba předsedy finančního výboru 

Předsedající navrhl do funkce předsedy finančního výboru zvolit Ing. Pavla Szkanderu. Před hlasováním 

byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Lomná volí předsedu finančního výboru Ing. Pavla 

Szkanderu.  

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 0.8 bylo schváleno. 



c) Volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru Radka Mikulu. Před hlasováním byla dána 

možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Lomná volí předsedu kontrolního výboru Radka Mikulu.  

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 0.9. bylo schváleno. 

 

 

d) Volba předsedy výboru pro národnostní menšiny 

 

Předsedající navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Davida Wolného. Před hlasováním byla 

dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Lomná volí předsedu kontrolního výboru Davida Wolného.  

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 0.10 bylo schváleno. 

 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru, finančního výboru a výboru 

pro národnostní menšiny.  Byly podány následující návrhy: 

 

e) Volba členů finančního výboru 

Pavel Szkandera, předseda finančního výboru navrhuje tyto členy Leonu Mikulovou, Kateřinu 

Szkanderovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Lomná volí členy finančního výboru Leonu Mikulovou a 

Kateřinu Szkanderovou.  

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 0.11 bylo schváleno. 

 

f) Volba členů kontrolního výboru 

Radek Mikula, předseda kontrolního výboru navrhuje tyto členy Jaromíra Gruszku, Pavla Kotalu. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Lomná volí členy kontrolního výboru Jaromíra Gruszku a 

Pavla Kotalu. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 0.12 bylo schváleno. 

 

g) Volba členů výboru pro národnostní menšiny 

David Wolny, předseda výboru pro národnostní menšiny navrhuje tyto členy Kamila Ciencialu a Petru 

Fajkošovou. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Lomná volí členy výboru pro národnostní menšiny Kamila 

Ciencialu a Petru Fajkošovou. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 0.13 bylo schváleno. 

 

Ad 6 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 Zákona o 

obcích). 

 

Předsedající navrhuje odměnu neuvolněného místostarostovi ve výši 13026 Kč. Odměna bude poskytována 

ode dne zvolení do funkce místostarosty. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné 

návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Lomná v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 

50% z maximální výše odměny pro neuvolněného místostarostu a to 13026Kč měsíčně. Odměna bude 

poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 0.14 bylo schváleno. 

 



Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o obcích a 

nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, 

poskytována odměna za výkon funkce předsedy výboru ve výši 1447 Kč, a to ode dne jejich zvolení do 

funkce předsedy výboru (§ 77 odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce 

podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Lomná v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1447Kč. Odměna bude 

poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 0.15 bylo schváleno. 

 

Předsedající dale navrhuje ostatním neuvolněným členům zastupitelstva obce Horní Lomná měsíční odměnu 

nestanovit. Před hlasováním nebylo podáno žádné stanovisko. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Horní Lomná v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o 

obcích nestanoví odměnu za funkci člena zastupitelstva. 

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Usnesení č. 0.16 bylo schváleno. 

 

 

Ad. 8 Přijetí, usnesení, závěr. 

Zastupitelstvo obce Horní Lomná přijalo usnesení z dnešního ustavujícího zasedání, starosta poděkoval za 

účast a zasedání ukončil. 

 

Přílohy zápisu: 

Prezenční listina 

Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce Horní Lomná 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 12.10.2022 

Zapsala: Eva Wolná 

 

Návrhová komise 

 

Radek Mikula………………………..   

 

Kamil Kawulok, starosta …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

Z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 12.10.2022 v 15.00 hod. ve volnočasové 

místnosti č.p. 128 v Horní Lomné. 

Zastupitelstvo obce 

 

1. Určuje: 

0.1 Ověřovateli zápisu Radka Martynka, Mariana Kohuta, zapisovatelkou Evu Wolnou.  

0.2 Podle §84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva 

dlouhodobě uvolněn. 

0.3 Způsob volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním. 

 

2. Schvaluje 

0.4 Program dnešního ustavujícího zasedání. 

 

3. Volí 

0.5 Uvolněného starostu KAMILA KAWULOKA, nar. 3.10.1991 

0.6 Neuvolněného místostarostu DALIBORA SMETANU, nar. 16.7.1979 

 

4. Zřizuje 

0.7 Finanční a kontrolní výbor a výbor pro národnostní menšiny, všechny tři výbory budou tříčlenné. 

 

5. Volí 

0.8 Předsedu finančního výboru Ing. Pavla Szkanderu,   

0.9 Předsedu kontrolního výboru Radka Mikulu, 

0.10 Předsedu výboru pro národnostní menšiny Ing. Davida Wolného, 

0.11 Členy finančního výboru Mgr. Leonu Mikulovou, Mgr. Kateřinu Szkanderovou, 

0.12 Členy kontrolního výboru Jaromíra Gruszku a Pavla Kotalu, 

0.13 Členy výboru pro národnostní menšiny Petru Fajkošovou a Kamila Ciencialu. 

 

6. Stanoví 

0.14 Odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 11 842 Kč 

měsíčně ode dne 13.10.2022, 

0.15 Odměnu za výkon funkce předsedy výborů zastupitelstva ve výši 1447 Kč měsíčně ode dne 

13.10.2022. 

 

7. Nestanoví 

0.16 Odměnu za funkci člena zastupitelstva (kromě předsedy výborů). 

 

8. Bere na vědomí 

0.17 Složení slibu členů zastupitelstva obce Horní Lomná (§69 odst. 2 zákona o obcích), 

0.18 Předání osvědčení přítomným členům zastupitelstva obce Horní Lomná. 

 

V Horní Lomné, dne 12.10.2022  

Ověřovatelé: 

Radek Martynek………………………  Kamil Kawulok, starosta obce………………………. 

Marian Kohut…………………………  Dalibor Smetana, místostarosta obce……………....... 


