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Obec Tchořovice 
Zastupitelstvo Obce Tchořovice 

 
Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, 

konaného dne 3.11.2014 od 18.00 hod 

 

Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla,  J. Křivanec, E. Křivancová, I. Machovcová, Z. Nejedlá, P. Šeda 
Omluveni : --- 
Nepřítomni: --- 
Přítomní občané: J. Čadek ml., J. Fořt, F. Tetauer ml. 
 

1. Úvod  

Ustavující zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“ nebo „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 
v 18.05 hod dosavadní starostkou obce Mgr. Evou Křivancovou (dále jen „starostka“ nebo „přesedající“). 
Starostka přivítala nově zvolené členy zastupitelstva obce, kterým zároveň poblahopřála ke zvolení, i přítomné 
občany obce. 

 
Starostka informovala, že ustavující zasedání zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018 svolala 

dle § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích (dále jen „zákon o obcích) a čl. 12 jednacího 
řádu Zastupitelstva obce Tchořovice (dále jen „jednací řád“).  Rovněž z jednacího řádu a § 91 zákona o obcích 
vyplývá, že toto zasedání bude až do zvolení nového starosty či místostarosty řídit dosavadní starostka.  

 
Pozvánka na toto zasedání byla zveřejněna v zákonné lhůtě 7 dnů na úřední desce (Pozvánka – příloha 

č. 1), zároveň na dnešní zasedání byli pozváni všichni členové zastupitelstva prostřednictvím elektronické pošty, 
přičemž pozvánka obsahovala návrh programu. Starostka dále konstatovala, že je přítomno 7 členů ZO, zasedání 
zastupitelstva obce je tedy usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 2).  
 

Starostka následně pověřila vyhotovením zápisu z této schůze J. Křivance a určila ověřovateli zápisu 
Michaela Bolinu a Miroslava Cihlu.   
 

 
 
2. Složení slibu členů zastupitelstva 

Starostka obce shrnula, že mandát člena ZO vzniká ve smyslu § 69 odst. 1 zákona o obcích zvolením, 

tj. ukončením hlasování. Dle odst. druhého je však nezbytné, aby došlo ke složení slibu na prvním zasedání ZO, 

kterého se člen zastupitelstva zúčastní.  

Text slibu zní: „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.“  

Slib je složen pronesením slova „slibuji“ a potvrzením podpisem na připravenou listinu. Odmítnutí nebo 

složení slibu s výhradou znamená zánik funkce. 

Následně starostka vyzvala jednotlivé členy ZO, v abecedním pořadí, aby slovem „slibuji“ a následným 

podpisem na přiloženou listinu složili předepsaný slib (příloha č. 3). Slib složili všichni zvolení zastupitelé.  
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3. Schválení programu 

Pozvánka na ustavující zasedání ZO obsahovala i návrh programu. Nebyly vzneseny žádné návrhy 

na doplnění. 

 

návrh programu:  
1. Úvod 
2. Složení slibu členů zastupitelstva 
3. Schválení programu 
4. Určení uvolněných a neuvolněných členů ZO 
5. Volba starosty 
6. Volby místostarosty 
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
8. Volba členů finančního výboru 
9. Volba členů kontrolního výboru 
10. Stanovení odměn a náhrad 
11. Informace, různé 
12. Diskuze 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání  

I. schvaluje program jednání ustavujícího zasedání dle předloženého návrhu 
II. bere na vědomí určené ověřovatele zápisu 

 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 50/2014 bylo schváleno 

 
 
 
4. Určení uvolněných a neuvolněných členů ZO 

Dle § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích je jednou z pravomocí ZO určovat funkce, pro které budou 
členové zastupitelstva obce uvolněni. V minulém volebním období byly všechny funkce vykonávány 
neuvolněnými členy ZO. S ohledem na zvýšení časově náročných úkolů, které je obec povinna plnit, s ohledem 
na co nejlepší zajištění dotačních příležitostí, z důvodu rozšíření služeb pro občany naší obce a rovněž na základě 
pozitivních zkušeností z jiných obcí, se jeví nadále jako výhodnější řešení takové, kdy jeden člen ZO bude 
pro výkon funkce dlouhodobě uvolněný. 
 
Rozprava:  

• Šeda – neví, proč by měl být někdo uvolněn. 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice určuje, že: 

I. funkce starosty obce bude do 31.12.2014 vykonávána neuvolněným členem ZO  
II. funkce starosty obce bude od 1.1.2015 vykonávána členem ZO dlouhodobě uvolněným pro výkon funkce 
III. funkce místostarosty a další funkce budou vykonávány neuvolněnými členy ZO 

 
Výsledek hlasování: Pro 6 (Bolina, Cihla, Křivancová, Křivanec, Nejedlá, Machovcová), proti 1 (Šeda), zdrželi se 
hlasování 0 
Usnesení č. 51/2014 bylo schváleno 
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 5.  Volba starosty obce 

Dle § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích, volí ZO z řad svých členů starostu a místostarostu. Předsedající 
upozornila, že nově zvolený starosta obce se dle jednacího řádu ujme řízení ustavujícího zasedání. 

 
Zastupitelstvo rovněž určí způsob volby starosty a místostarosty. Pokud neurčí něco jiného, proběhne 

volba veřejným hlasováním, což zakotvuje i jednací řád. Nebyl vznesen požadavek na jiný způsob volby. 
 
Rozprava: 

• Bolina – navrhl znovuzvolit starostkou obce Mgr. Evu Křivancovou 

• Šeda – navrhl zvolit starostou Miroslava Cihlu 
 
Předsedající – konečný návrh dává dle jednacího řádu předsedající s ohledem na předcházející diskuzi. V daném 
případě se rozhodla hlasovat o jednotlivých návrzích v pořadí, v jakém byly předneseny.  
  
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí do funkce starostky obce Mgr. Evu Křivancovou 
 
Výsledek hlasování: Pro 6 (Bolina, Cihla, Křivancová, Křivanec, Machovcová, Nejedlá), proti 1 (Šeda), zdrželi se 
hlasování 0 
Usnesení č.52/2014 bylo schváleno 
 
 

  
 6. Volba místostarosty obce 

Jak již bylo uvedeno, zastupitelstvo obce rovněž zvolí místostarostu obce, případně místostarosty. V minulém 
volebním období byl pouze jeden místostarosta.  
 
Rozprava: 

• Křivancová – navrhla znovuzvolit místostarostou obce Michaela Bolinu a ponechat jednoho místostarostu 

• Šeda – navrhl na místostarostu Miroslava Cihlu 
 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice  

I. volí do funkce místostarosty obce Michaela Bolinu 
II. určuje, že bude toliko jeden místostarosta obce 

 
Výsledek hlasování: Pro 5 (Cihla, Křivancová, Křivanec, Machovcová, Nejedlá), proti 1 (Šeda), zdrželi se hlasování 
1 (Bolina) 
Usnesení č. 53/2014 bylo schváleno 
 

 
 
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
Ve smyslu ustanovení § 117 odst. 1 zákona o obcích může ZO zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. 
Dle odstavce druhého pak vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor. Dle § 118 odst. 2 věty první platí, že počet členů 
výborů je vždy lichý. Starostka obce navrhuje zvolit pětičlenné výbory, přičemž jiné než zákonem vyžadované 
nebudou zřízeny. 
 

Rozprava:   (nikdo se nepřihlásil o slovo) 
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Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice   

I. zřizuje finanční a kontrolní výbor  ZO pro volební období 2014-2018 
II. stanovuje počet členů výborů na pět 

 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 54/2014 bylo schváleno 

 
 
8. Volba členů finančního výboru 
Pro volbu členů výboru platí některá zákonem určená pravidla. Zákon stanoví, které osoby nemohou být členy 
výborů (starosta, místostarosta, tajemník, účetní). Zároveň určuje (§ 117 odst. 4 zákona obcích), že předsedou 
výboru je vždy člen zastupitelstva obce. 
 
Rozprava: 

• Křivanec – navrhl zvolit do funkce předsedkyně Ivanu Machovcovou  

• Bolina – navrhl zvolit členy M. Cihlu, K. Křenkovou, J. Křivance a Z. Nejedlou 

• Machovcová – upřesnit, že za člena výboru je navrhována paní K. Křenková starší 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání volí 

I. do funkce předsedkyně finančního výboru Ivanu Machovcovou 
II. za členy finančního výboru Miroslava Cihlu, Květoslavu Křenkovou st., Jana Křivance a Zdeňku Nejedlou 

 
Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0 
Usnesení č. 55/2014 bylo schváleno 

 
 
9. Volba členů kontrolního výboru 
Pravidla pro volbu členů platí obdobně. 
 
Rozprava: 

• Křivanec – navrhl zvolit do funkce předsedkyně Zdeňku Nejedlou 

• Bolina – navrhl zvolit členy M. Cihlu, M. Čadkovou, J. Křivance a I. Machovcovou 

• Cihla – místo sebe navrhl za člena P. Šedu 

 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice   

I. do funkce předsedkyně kontrolního výboru Zdeňku Nejedlou 
II. za členy finančního výboru Miroslava Cihlu, Martinu Čadkovou, Jana Křivance a Ivanu Machovcovou 

 
Výsledek hlasování: Pro 6 (Bolina, Křivancová, Křivanec, Machovcová, Nejedlá, Šeda), proti 1 (Cihla), zdrželi se 
hlasování 0 
Usnesení č. 56/2014 bylo schváleno 

 
 
10. Stanovení odměn a náhrad 
Z důvodu schváleného rozpočtu obce na rok 2014, který počítá s prostředky na odměny neuvolněných členů ZO, 
navrhla starostka ponechat odměny v celkovém měsíčním součtu na výši, která byla stanovena pro letošní rok, 
tedy výši odměn neměnit. 
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Rozprava: 

• Šeda – navrhl pro místostarostu maximální odměnu 
 
Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo obce Tchořovice  po projednání stanoví výši odměn pro neuvolněné členy ZO s účinností od 4. 11. 
2014 takto: 

I. starostce obce měsíční odměnu v maximální výši dle nařízení  vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

 II. místostarostovi obce měsíční odměnu ve výši 5.000,- Kč 
III. členům ZO v maximální výši vypočtenou dle nař. vl. č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 IV. členům ZO, kteří jsou členy jednoho nebo více výborů odměnu ve výši 360,- Kč  
 V. členům ZO, kteří jsou předsedy výborů odměnu ve výši 200,- Kč  
 VI. odměny dle odst. III., IV. a V. se sčítají 
 
Výsledek hlasování: Pro 6 (Bolina, Cihla, Křivancová, Křivanec, Machovcová, Nejedlá), proti 1 (Šeda), zdrželi se 
hlasování 0 
Usnesení č. 57/2014 bylo schváleno 

 
 

11.  Informace, různé 

• Termín příštího ZO – pátek 7. listopadu 2014 od 19 hod v zasedací místnosti OÚ 

• Další termíny ZO – konec listopadu a konec prosince (ideálně pátky) – bude upřesněno 

• Pojízdná prodejna – z důvodu rekonstrukce hlavní silnice staví u pomníku 10.11.2014 ve 14:30 

• Lampionový průvod – proběhne 17. listopadu 
 

 
12.  Diskuze 

• Bolina – poděkoval P. Šedovi za snahu o zvýšení jeho odměny, ale dle jeho vyjádření „by nevěděl, co 
s těmi penězi dělat“.  

 
Nikdo z přítomných zastupitelů ani občanů se dále o slovo nepřihlásil. Zasedání bylo ukončeno v 18.30 hod. 
 

 

Starostka:   Mgr. Eva Křivancová 

 

Ověřovatelé zápisu:  Michael Bolina 

 

   Miroslav Cihla 

 
 
 
 
Vyvěšeno: 5.11.2014 
Sejmuto: 21.11.2014  
Vyvěšeno na elektronické úřední desce ve stejném termínu 


