Obec Tchořovice
Zastupitelstvo Obce Tchořovice
Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice,
konaného dne 23. 10. 2022 od 16:00 hodin.
Přítomní členové ZO: Martina Čadková, Josef Fořt, Bc. Ivana Machovcová, Mgr. Eva
Křivancová, Pavel Šeda, Bc. Jan Taitl DiS., František Tetauer,
Nepřítomen: ----Omluveni: ----Dále přítomni: dle prezenční listiny

1. Úvod
1. zasedání zastupitelstva Obce Tchořovice (dále jen „ZO“) bylo zahájeno v 16:00 dosavadní
starostkou obce Mgr. Evou Křivancovou (dále „starostka obce“), která přivítala všechny
přítomné a představila zastupitele, kteří byli zvoleni na základě výsledků voleb do
Zastupitelstva obce Tchořovice konaných dne 23. 9. – 24. 9. 2022.
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.
Starostka obce uvedla, 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. Návrh na
neplatnost voleb či hlasování 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 14. 10. 2022 do 24. 10. 2022,
za současného zveřejnění na „elektronické úřední desce“ (Pozvánka – příloha č. 1). Nově
zvolení členové zastupitelstva byli pozváni na dnešní zasedání písemně, přičemž pozvánka
obsahovala návrh programu dnešního jednání.
Starostka obce dále konstatovala, že je přítomno 7 členů ZO, zasedání zastupitelstva obce je
tedy usnášení schopné (Prezenční listina – příloha č. 2). Pro úplnost pak bylo poznamenáno, že
ve smyslu zákona o obcích a jednacího řádu zastupitelstva obce (dále jen „jednací řád“) platí,
že ustavující zasedání řídí dosavadní starosta, a to až do doby zvolení nového starosty obce.

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
Starostka obce v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu upozornila 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 starostka obce přečetla 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 Tchořovice a jejích občanů a řídit se Ústavou a

zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 3)
Všichni členové zastupitelstva složili slib ve smyslu výše uvedeného ustanovení zákona o
obcích.

3. Schválení programu, volba ověřovatelů
Jako ověřovatelé zápisu 1. zasedání ZO byli starostkou obce navrženi Ivana Machovcová a
Josef Fořt. Starostka obce současně uvedla, že určuje zapisovatelkou dnešního jednání paní
Martinu Čadkovou.
Předsedající dále seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva, resp. informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Navržený program:
1. Úvod
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
3. Schválení programu, volba ověřovatelů
4. Určení uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva
5. Volba starosty
6. Volby místostarosty
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba předsedy a členů finančního výboru, volba

předsedy a členů kontrolního výboru
8. Stanovení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce
9. Rozpočtové opatření
10. Informace, různé
11. Diskuze
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Tchořovice po projednání
I.
schvaluje program 1. zasedání dle předloženého návrhu
II.
volí ověřovateli zápisu 1. zasedání Ivanu Machovcovou a Josefa Fořta
III.
schvaluje zapisovatelkou dnešního jednání Martinu Čadkovou
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 33/2022 bylo schváleno

4. Určení uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva
Starostka obce v úvodu vymezila, že ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o
obcích, je nezbytné určit, které funkce budou zastávány uvolněnými členy zastupitelstva a které
funkce budou vykonávány neuvolněnými členy zastupitelstva.
Eva Křivancová navrhla, aby byl uvolněn člen zastupitelstva pro výkon funkce starosty obce.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) ve spojení s § 71 odst. 1 písm.
a) zákona o obcích, v platném znění, určuje:
I. pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva obce ve volebním období 2022 –
2026 uvolněn.
II. Ostatní funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako neuvolnění (§ 71 odst. 1 písm.
b) zákona o obcích).
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 34/2022 bylo schváleno

5. Volba starosty
Starostka obce uvedla, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty ve smyslu čl.
8 odst. 6 jednacího řádu veřejně hlasováním. Dle § 103 odst. 2 platí, že starostu obce volí
zastupitelstvo obce z řad svých členů.
Ivana Machovcová - navrhla zvolit do funkce starostky obce Evu Křivancovou.
František Tetauer – navrhl zvolit do funkce starosty obce Pavla Šedu.
Jiné návrhy předloženy nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice hlasuje o návrhu na zvolení do funkce starostky Mgr. Evu
Křivancovou.
Výsledek hlasování: pro 3, proti 4, zdrželi se 0
Usnesení nebylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Tchořovice hlasuje o návrhu na zvolení do funkce starosty obce Pavla Šedu.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 0
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí starostu Pavla Šedu.
Usnesení č. 35 /2022 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal Pavel Šeda vedení zasedání (dále veden jako „starosta“). Nově
zvolený starosta pokračoval ve schváleném programu.

6. Volba místostarosty
Starosta obce v úvodu tohoto bodu vymezil, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá
volba místostarosty shodně jako volba starosty obce, tj. ve smyslu čl. 8 odst. 6 jednacího řádu
veřejně hlasováním. Taktéž ve smyslu § 103 odst. 2 volí místostarostu obce zastupitelstvo
obce z řad svých členů.
Pavel Šeda navrhl zvolit do funkce místostarosty Františka Tetauera.

Jiné návrhy předloženy nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí místostarostou obce Františka Tetauera.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 0
Usnesení č. 36/2022 bylo schváleno.

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru

Starosta obce úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
[§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
v prvé řadě určuje počet členů výboru, 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).
Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být
výhradně člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo
finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta ani osoby zabezpečující rozpočtové a
účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Starosta obce navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít 3 členy.
Křivancová E. navrhla, aby měly výbory 5 členů.
Jiný návrh nebyl podán.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 0
Usnesení č. 37/2022 bylo schváleno.

Volba předsedy finančního výboru
Starosta obce vyzval k návrhům na funkci předsedy finančního výboru. Ivana Machovcová
navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Evu Křivancovou.
František Tetauer navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Martinu Čadkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí předsedkyni finančního výboru Mgr. Evu Křivancovou.
Výsledek hlasování: pro 3, proti 4, zdrželi se 0
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí předsedkyni finančního výboru Martinu Čadkovou.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 0

Zastupitelstvo obce Tchořovice volí předsedkyní finančního výboru Martinu Čadkovou
Usnesení č. 38/2022 bylo schváleno.

Volba členů finančního výboru
Starosta obce podal návrh na členy finančního výboru – I. Machovcovou a K. Křenkovou st.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí člena finančního výboru I. Machovcovou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí člena finančního výboru K. Křenkovou st.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3.
Usnesení č. 39/2022 bylo schváleno.

Volba předsedy kontrolního výboru

Starosta obce navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru Ivanu Machovcovou. Paní
Machovcová funkci odmítla. Dále starosta navrhl do funkce Jana Taitla. Pan Taitl též funkci
nepřijal. Následně starosta obce navrhl do funkce Josefa Fořta. Pan Fořt funkci přijal.
Ivana Machovcová. Navrhla do funkce předsedy kontrolního výboru Evu Křivancovou.
Jiné návrhy předloženy nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí předsedou kontrolního výboru Evu Křivancovou.
Výsledek hlasování: pro 3, proti 4, zdržel se 0.
Usnesení nebylo přijato.
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí předsedou kontrolního výboru Josefa Fořta.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 3, zdrželi se 0.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Josef Fořt.
Usnesení č. 40/2022 bylo schváleno.

Volba členů kontrolního výboru
Starosta obce podal návrh na členy kontrolního výboru – Vlastimila Končelíka a Jana Taitla.
Ivana Machovcová navrhla za člena kontrolního výboru Evu Křivancovou.
Jiné návrhy předloženy nebyly.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí členkou kontrolního výboru Evu Křivancovou.
Výsledek hlasování: pro 3, proti 4, zdrželi se 0
Usnesení nebylo schváleno.

Zastupitelstvo obce Tchořovice volí členem kontrolního výboru Vlastimila Končelíka.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 2, zdrželi se 1
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí členem kontrolního výboru Jana Taitla.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice volí členy kontrolního výboru Vlastimila Končelíka a Jana
Taitla.
Usnesení č. 41/2022 bylo schváleno.

Stanovení odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce

Starosta obce v úvodu tohoto bodu uvedl, že dle § 72 odst. 2 zákona o obcích
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce může obec poskytovat za výkon funkce odměnu.
Z rozpočtového hlediska za žádoucí navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla
v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna ode dne 23. 10. 2022.
Místostarosta ve výši 5 000,- Kč, předseda výboru 1 080,-Kč, člen výboru 880,- Kč a člen ZO
520,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tchořovice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce
1) místostarosty 5 000,- Kč za měsíc,
2) předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1 080,- Kč za měsíc,
3) člena výboru ve výši 880,- Kč za měsíc,
4) člena ZO 520,- Kč za měsíc.
Odměna bude neuvolněným členům zastupitelstva obce poskytována ode dne přijetí tohoto
usnesení.
V souladu s § 74 odst. 3 zákon a o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování: pro 4, proti 0, zdrželi se 3
Usnesení č. 42/2022 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 12/2022 bylo vzato na vědomí bez připomínek.

Informace, různé

JSDHO – dopravně provozní řád JSDHO. Eva Křivancová upozornila na neoprávněnou jízdu
pana J. Čadka s dopravním automobilem JSDHO.

Diskuse
Martina Čadková podala vysvětlení k neoprávněné jízdě vozidlem JSDHO.

Starosta obce ukončil zasedání zastupitelstva obce v 17:15.

Přílohy zápisu:
1) Pozvánka
2) Prezenční listina
3) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

Zápis byl vyhotoven dne 26. 10. 2022
Starosta:

Pavel Šeda

Ověřovatelé:

………………………………..
Ivana Machovcová
Zapsala:

Martina Čadková

………………………….
Josef Fořt

