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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva  

obce Vrané nad Vltavou, konaného v pondělí 24. října 2022 

od 18:00 hodin 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou bylo zahájeno v 18:00 hodin 

dosavadní starostkou obce Mgr. Danou Ullwerovou („dále jako předsedající“).  

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) 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. Předsedající schůze 

konstatovala, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů 

soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 7. října 2022 v 16:00 hodin  

a žádný návrh nebyl podán).  

 

Informace o konání Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou byla podle  

§ 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Vrané nad Vltavou 

v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10. 10. 2022 do 24. 10. 2022. Současně 

byla tato informace zveřejněna na elektronické úřední desce.  

 

Předsedající z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (viz příloha č. 1) 

konstatovala, že je přítomno všech 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo  

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

 

Před zahájením oficiální části programu předsedající představila nově zvolené zastupitele:  
 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ VOLEBNÍ STRANA 

ČÍSLO 

VOLEBNÍ 

STRANY 

POLITICKÁ 

PŘÍSLUŠNOST 

POČET 

ZÍSKANÝCH 

HLASŮ 

1. David Balling NEZÁVISLÍ 2022 1 bez pol. přísl. 677 

2. Mgr. Dana Ullwerová NEZÁVISLÍ 2022 1 bez pol. přísl. 676 

3. David Blažek NEZÁVISLÍ 2022 1 bez pol. přísl. 636 

4. Mgr. Václav Havlíček NEZÁVISLÍ 2022 1 bez pol. přísl. 632 

5. Ivana Rážová NEZÁVISLÍ 2022 1 bez pol. přísl. 608 

6. Ing. Jan Kořínek, ACCA NEZÁVISLÍ 2022 1 bez pol. přísl. 604 

7. Jiří Krafta NEZÁVISLÍ 2022 1 bez pol. přísl. 598 

8. Ing. Jiřina Vašinová NEZÁVISLÍ 2022 1 bez pol. přísl. 591 

9. Pavel Filip SPV 2 bez pol. přísl. 562 

10. Petr Janeček SPV 2 bez pol. přísl. 549 

11. Ing. Dagmar Selicharová SPV 2 bez pol. přísl. 529 

12. Ing. Jan Kukla SPV 2 bez pol. přísl. 518 

13. Mgr. Jana Kadlecová SPV 2 bez pol. přísl. 511 

14. Mgr. Jana Neumanová SPV 2 bez pol. přísl. 495 

15. Erik Löffller SPV 2 bez pol. přísl. 476 
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1. Určení zapisovatele 
 

Předsedající určila zapisovatele paní Dagmar Vojtěchovou a pana Bedřicha Kyndla. 

 

2. Složení slibu zastupitelstva 

 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva  

ke složení slibu. Před složením slibu byli přítomní členové zastupitelstva upozorněni,  

že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu 

podle § 55 odst. 2) písm. a) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 

některých zákonů, v platném znění. 

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečtla slib stanovený v § 69 odst. 2) zákona o obcích 

a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ 

a podpisem na připraveném archu (viz příloha č.2). 

 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“  

 

 

David Balling 

David Blažek 

Pavel Filip 

Mgr. Václav Havlíček 

Petr Janeček 

Mgr. Jana Kadlecová 

Ing. Jan Kořínek, ACCA 

Jiří Krafta 

Ing. Jan Kukla  

Ing. Erik Löffler 

Mgr. Jana Neumanová 

Ivana Rážová 

Ing. Dagmar Selicharová 

Ing. Jiřina Vašinová 

Mgr. Dana Ullwerová 

 
Všichni přítomní členové zastupitelstva obce Vrané nad Vltavou složili zákonem stanovený 

slib a ujmuli se tak svého mandátu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil 

slib s výhradou. 
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3. Určení ověřovatelů zápisu 

Předsedající navrhla určit ověřovatele zápisu pana Petra Janečka a pana Davida Ballinga.  

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným. K návrhu nebyly 

vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou určuje ověřovatele zápisu  

pana Petra Janečka a pana Davida Ballinga.  

 

Hlasování o návrhu: 

Pro:  15     Proti:  0      Zdržel se:  0 

Usnesení č. 1 bylo schváleno 

 

 

4. Schválení programu 

 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  

 

4.  

a) Stanovení počtu členů rady obce 

b) Určení počtu místostarostů 

c) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě                 

uvolnění 

d) Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady obce 

e) Volba starosty 

  f) Volba místostarosty 

g) Volba ostatních členů rady obce 

h) Volba předsedů kontrolního a finančního výboru 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných zastupitelů 

6. Diskuse 

 
Před hlasování dala předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným. K návrhu nebyly 

vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje předložený program 

ustavujícího zasedání.  

 

Hlasování o návrhu:  

Pro:  15      Proti:  0      Zdržel se:  0 

Usnesení č. 2 bylo schváleno 
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4. a) Stanovení počtu členů rady obce 

 
Předsedající navrhla, aby v souladu s § 99 odst. 3 zákona o obcích byl počet členů rady obce pět. 

Před hlasováním dala předsedajíc možnost vyjádřit se všem přítomným. K návrhu nebyly 

vzneseny žádné připomínky ani protinávrhy. 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou stanovuje pětičlennou radu obce. 

 

Hlasování o návrhu: 

Pro:  15      Proti:  0     Zdržel se:  0 

Usnesení č. 3 bylo schváleno 

 

 

4. b) Určení počtu místostarostů  

 
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.  

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

 

Pan Petr Janeček informoval o setkání zástupců volebních uskupení Nezávislí 2022 a Společně 

pro Vrané nad Vltavou před ustavujícím jednáním zastupitelstva obce, kde byl ze strany 

Společně pro Vrané nad Vltavou vznesen návrh na volbu dvou místostarostů, uvolněného a 

neuvolněného, na místo neuvolněného místostarosty by byl navržen člen uskupení Společně 

pro Vrané nad Vltavou. Pan Petr Janeček konstatuje, že se nejedná o protinávrh, ale o informaci. 
 
Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje zvolení jednoho 

místostarosty obce. 

 

Hlasování o návrhu: 

Pro:  8            Proti:  0         Zdrželi se:  7 

Usnesení č. 4 bylo schváleno 

 

 

4. c) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění 

 
Předsedající navrhla, aby funkce starosty a místostarosty obce byla vykonávána jako uvolněná 

ve smyslu § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích.  

Před hlasováním dala předsedající možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. 

 

Návrh usnesení:  Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje, aby funkce starosty a 

místostarosty obce byly vykonávány jako dlouhodobě uvolněné.  

 

Hlasování o návrhu: 

Pro:  8      Proti:  0     Zdrželi se:  7 

Usnesení č. 5 bylo schváleno 
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4. d) Určení způsobu volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady 

obce  

 
Předsedající konstatovala, že pokud zastupitelstvo nestanoví jinak, probíhá volba starosty, 

místostarosty a členů rady veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí změnit 

zastupitelstvo.  

Předsedající se dotázala, zda někdo ze zastupitelů má návrh na změnu způsobu hlasování. 

Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 

nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. Následně bude 

přistoupeno k volbě ostatních tří členů rady obce. 

  

 

4. e) Volba starosty  

 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva obce k podání návrhů na funkci starosty/ky obce. 

 

Mgr. Václav Havlíček navrhl na funkci starostky Mgr. Danu Ullwerovou.  

Navržená kandidátka návrh přijala. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům  

i přítomným občanům sdělit své stanovisko, jiný návrh nebyl podán.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou volí starostkou obce  

paní Mgr. Danu Ullwerovou. 

 

Hlasování o návrhu: 

Pro: 8             Proti: 6                Zdržel se: 1 

Usnesení č. 6 bylo schváleno 

 

Zvolená starostka obce Mgr. Dana Ullwerová poděkovala zastupitelům za zvolení. 

 

4. f) Volba místostarosty  

 
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k předložení návrhů. 

 

Předsedající navrhla na funkci uvolněného místostarosty pana Davida Ballinga. 

Pan David Balling návrh přijal.  

Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným, jiný návrh nebyl 

podán. 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou volí místostarostu  

p. Davida Ballinga. 

 

Hlasování o návrhu: 

Pro: 13          Proti: 0         Zdrželi se: 2 

Usnesení č.  7 bylo schváleno 

 

Zvolený místostarosta pan David Balling poděkoval zastupitelům za zvolení. 
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4. g) Volba ostatních členů rady obce 

Předsedající navrhla zvolit do funkce člena rady obce Ing. Jiřinu Vašinovou, paní Ivanu 

Rážovou a pana Jiřího Kraftu. 

 

Pan Petr Janeček navrhl zvolit do funkce člena rady obce pana Erika Löfflera, 

Ing. Dagmar Selicharovou a pana Pavla Filipa. 

 

Kandidáti byli požádání o vyjádření stanoviska, zda s kandidaturou souhlasí. 

 

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

 

Hlasujeme o protinávrhu:  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou volí členem rady obce pana  

Ing. Erika Löfflera. 

 

Pro:  7        Proti:  8           Zdržel se:  0 

Usnesení nebylo schváleno 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou volí členem rady obce  

paní Ing. Dagmar Selicharovou. 

 

Pro:  7       Proti:  8             Zdržel se: 0 

Usnesení nebylo schváleno 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou volí členem rady obce  

pana Pavla Filipa. 

 

Pro:  7      Proti:  8       Zdržel se:  0 

Usnesení nebylo schváleno 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou volí členem rady obce  

pana Jiřího Kraftu.  

 

Pro:  8       Proti:  7       Zdržel se:  0 

Usnesení č. 8 bylo schváleno 

  

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou volí členem rady obce  

Ing. Jiřinu Vašinovou. 

 

Hlasování o návrhu: 

Pro:  8        Proti:  7       Zdržel se:  0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou volí členem rady obce paní  

Ivanu Rážovou. 

 

Hlasování o návrhu: 

Pro:  8      Proti:  7        Zdržel se:  0 

Usnesení č. 10 bylo schváleno 
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Předsedající nově zvoleným členům rady obce pogratulovala ke zvolení a popřála hodně 

úspěchů v jejich práci. 

 

 

4. h) Volba předsedů kontrolního a finančního výboru 
 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 

výboru.  

Pan Pavel Filip podal návrh, aby předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Petr Janeček. 

Kandidát vyjádřil souhlas. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno. 

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou volí předsedu kontrolního výboru 

pana Petra Janečka. 

 

Hlasování o návrhu: 

Pro:  15        Proti:  0         Zdržel se: 0 

Usnesení č. 11 bylo schváleno 

 

 

Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru. 

Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Jana Kořínka ACCA.  

 

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

Žádné stanovisko nebylo sděleno.  

 

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou volí předsedu finančního výboru 

Ing. Jana Kořínka ACCA. 

 

Hlasování o návrhu: 

Pro:  12            Proti:  0          Zdrželi se:  3 

Usnesení č. 12 bylo schváleno 

 
Předsedající poblahopřála nově zvoleným předsedům výborů. 
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5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů 

zastupitelstva 

 
Předsedající konstatuje, že výše odměny je stanovena nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši 

odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. 

V tomto nařízení je stanovena výše měsíční odměny. U funkce dlouhodobě uvolněného starosty 

a místostarosty se o jejich výši odměn nehlasuje, je pevně dána zákonem. Stanovení výše 

měsíční odměny neuvolněných členů rady obce, členů zastupitelstva obce a předsedů výborů a 

komisí je plně v kompetenci zastupitelstva obce. Výši měsíční odměny můžeme stanovit dle 

vlastního uvážení s podmínkou, že se nesmí překročit maximální povolený limit. 

Před hlasování byla dána možnost zastupitelů i přítomným občanům sdělit své stanovisko nebo 

připomínku. 

Pan Petr Janeček podal otázku, zda návrh na odměnu za výkon funkce se týká všech zastupitelů. 

Předsedající potvrzuje, že se návrh týká všech neuvolněných zastupitelů.     

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje pro ostatní neuvolněné 

členy rady obce, neuvolněné členy zastupitelstva obce a předsedy výborů 

a komisí maximální výši měsíční odměny stanovenou nařízením vlády č. 

318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Hlasování o návrhu: 

Pro:  8        Proti:  0        Zdrželi se:  7 

Usnesení č. 13 bylo schváleno 

 

 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schvaluje, aby neuvolnění 

členové rady obce, členové zastupitelstva obce a předsedové výborů 

pobírali odměnu od 1. 11. 2022. Předsedové komisí pak ode dne jejich 

jmenování.  

  

Hlasování o návrhu: 

Pro:  8          Proti:  0       Zdrželi se:  7 

Usnesení č. 14 bylo schváleno 

 
Místostarosta pan David Balling přečetl souhrnné závěrečné usnesení z ustavujícího zasedání 

zastupitelstva obce (viz příloha č. 4). 

 

 

6. Diskuse 

 
Do diskuse se přihlásil pan Karel Mündel a paní Martina Filipová.    
 

 

Předsedající poděkovala všem zastupitelům za pozornost a soustředěnou práci, všem 

občanům, kteří přišli za zájem, připomínky a náměty pro další činnost. 

 

Starostka obce ukončila zasedání ustavujícího zastupitelstva obce v 18:45 hodin. 

Přílohy zápisu: 
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1) Prezenční listina ZO Vrané nad Vltavou 

2) Prezenční listina veřejnost – hosté 

3)  Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva 

4)  Souhrnné závěrečné usnesení zastupitelstva obce 

5)  Zveřejnění informace o konání ustavujícího zasedání dle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 25. 10. 2022 

 

 

Zapisovatelé:  

 

Dagmar Vojtěchová   ……………………………………….. 

 

Bedřich Kyndl  ……………………………………….. 

 

Ověřovatelé:      

 

Petr Janeček    ………………………………………… 

 

 

David Balling    ………………………………………… 

 

 

 

 

Starostka: 

 

Mgr. Dana Ullwerová  …………………………………………. 

 


