
Obec Tchořovice
Zastupitelstvo obce Tchořovice

Zápis
Z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice, 

konaného dne 6.11.2010  od 18 hodin.

Přítomni: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, J. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I.
Machovcová, T. Ptáčníková,  P. Šeda

Zahájení 
Zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice (dále též jako „zastupitelstvo“)  bylo zahájeno
v 18 hodin dosavadním starostou obce Josefem Končelíkem (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 konstatoval, 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 29. 10. 2010 žádný návrh nebyl podán).  Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Tchořovice
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 29.10.2010 do
6.11.2010. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ (Příloha č. 1).

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.
2)  konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z  celkového počtu 7 všech členů
zastupitelstva),  takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92  odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva
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 jejích občanů a řídit se Ústavou a
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zákony České republiky“.  A jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 3).

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

1. Určení ověřovatelů  a zapisovatele
Předsedající  navrhl  určit  ověřovateli  zápisu  Jana  Křivance  a  Michaela  Bolinu  a
zapisovatelem Ivanu Machovcovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice určuje ověřovateli zápisu Michaela Bolinu a Jana Křivance
a zapisovatelem Ivanu Machovcovou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0.
Usnesení č. 16/2010  bylo schváleno.

2. Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu vznesl zastupitel J.  Křivanec návrh na změnu, se kterou   ZO vyjádřilo
souhlas. 

Návrh usnesení: ZO schvaluje navržený program včetně změny (Příloha č. 4)
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0, Zdrželo se hlasování 0.
Usnesení č. 17/2010 bylo schváleno.

3.  Volba starosty  a místostarosty
Předsedající navrhl,  aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu, aby všichni
členové zastupitelstva byli neuvolnění, a aby volba starosty a místostarosty proběhla
veřejně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice určuje počet místostarostů na jednoho. Všichni členové
zastupitelstva budou své funkce vykonávat jako neuvolnění. Volba starosty a místostarosty
proběhne veřejně.
Výsledek hlasování: Pro 7. Proti 0. Zdrželo se 0.
Usnesení č. 18/2010  bylo schváleno.
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Volba starosty
Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě  místostarosty.  O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již  nebude v hlasování pokračováno.  Předsedající vyzval členy
zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen
zastupitelstva P.  Šeda navrhl zvolit do funkce starosty P.  Šedu. Zastupitel M. Bolina
navrhl zvolit do funkce starostky E. Křivancovou. Jiné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí do funkce starosty Pavla Šedu.
Výsledek hlasování: Pro 3. Proti 4. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 19/2010 nebylo schváleno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí do funkce starostky Evu Křivancovou.
Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 3, Zdrželo se hlasování 0.
Usnesení č. 20/2010  bylo schváleno.

Po  zvolení starostky převzala Eva  Křivancová vedení zasedání (dále  veden jako
„předsedající“ ).Nově  zvolená starostka poděkovala dosavadnímu starostovi za práci a
pokračovala ve schváleném programu.

Volba  místostarosty
Předsedající navrhla do funkce místostarosty P.  Šedu.  Návrh by byl  přijat většinou
zastupitelů, ale P.  Šeda funkci odmítl. Zastupitel V.  Končelík navrhl zvolit do funkce
místostarosty Michaela Bolinu. Další návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí místostarostou Michaela Bolinu.
Vysledek hlasování: Pro 6. Proti 0. Zdrželi se 1.
Usnesení č. 21/2010 bylo schváleno.

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
(§117 odst. 2 a §84 odst. 2 písm.l)  zákona o obcích).  Předsedající navrhla, aby
zastupitelstvo zřídilo tříčlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní výbor. 
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 22/2010 bylo schváleno.

Volba  předsedy  finančního  výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Předsedající navrhla zvolit do této funkce Ivanu Machovcovou. Jiné návrhy nebyly
podány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí předsedkyní finančního výboru Ivanu Machovcovou.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 23/2010 bylo schváleno.

Volba  předsedy  kontrolního  výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Předsedající navrhla na tuto funkci J. Křivance. Jiné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí předsedou kontrolního výboru Jana Křivance.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 24/2010 bylo schváleno.

Volba členů finančního výboru:
Zastupitelstvo po projednání navhlo zvolit za členy výborů vždy jednoho ze zastupitelů a
jednoho občana. Byly podány návhy na zvolení P. Šedy a paní K. Křenkové.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí za členy finančního výboru P.  Šedu a paní K.
Křenkovou.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 25/2010 bylo schváleno

Volba členů kontrolního výboru
Zastupitelstvo po projednání navrhlo zvolit za členy kontrolního výboru V. Končelíka  a
paní M. Čadkovou.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí za členy kontrolního výboru V. Končelíka a paní M.
Čadkovou.
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 26/2010 bylo schváleno

5. Seznámení s rozpočtem
Bývalý starosta a  místostarosta nedokázali vysvětlit  jednotlivé položky v  rozpočtu a
odkázali nové zastupitelstvo na účetní obce.

6. Seznámení s problémem garáží a letiště
Garáže – stavební povolení bylo vydáno na stavbu 4 garáží a přístřešku na kola, dosud
není hotova kolaudace, neboť není dostavěn přístřešek. Vzhledem k tomu, že obec
neměla dostatek financí na stavbu, došlo k uzavření smlouvy mezi obcí a bývalým
starostou o půjčce, která bude splácena od roku 2011. 

Letiště – uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s panem N.,  která počítá s výstavbou
fotovoltaické elektrárny. V současné době však není jasné, zda ke stavbě dojde. 

7. Předání agendy obce novému vedení
Vzhledem k tomu, že bývalé vedení obce nepřipravilo všechny potřebné materiály nutné k
předání agendy, proběhlo předání pouze v minimální části (Příloha č. 5)

8.  Rozhodnutí o  odměnách za  výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva.

a)  ZO zjistilo po předání pokladní knihy, že odměna pro bývalého starostu, na kterou
má nárok po skončení volebního období, byla již vyplacena a to jednorázově. Někteří
zastupitelé vyjádřili s tímto nesouhlas, neboť dle jejich názoru (opřeného o ustanovení
zákona o obcích)  mělo až nové zastupitelstvo rozhodnout o vyplacení této odměny
jednorázově  nebo v  měsíčních splátkách.  Jednorázové vyplacení odměny  považují,
vzhledem k současné finanční situaci obce, za nešťastné.

b)  ZO po projednání pověřuje starostku, aby ve spolupráci s účetní obce navrhla na
příštím zasedání zastupitelstva dne 13. 11. 2010 výši odměn tak, aby měsíční částka
odpovídala původní plánované částce v rozpočtu na rok 2010.

9. Diskuse

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 22.00 hodin.
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Přílohy:
1) Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva
2) Prezenční listina
3) Listina o složení slibu členů zastupitelstva obce
4) Schválený program jednání po změně
5) Záznam o předání obce nově zvolené starostce

Zápis byl vyhotoven dne 10. 11. 2010

Starostka: Křivancová  v. r.

Ověřovatelé zápisu: Bolina  v. r. 

               Křivanec  v. r.

vyvěšeno: 13. 11. 2010    
sejmuto:                           
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