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Z á p i s   č. 1  z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 31. 10. 2018 
 

* VEŘEJNÁ VERZE * 

 

 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 

Program: 1)     Zahájení, složení slibu členů zastupitelstva obce 

2) Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

3) Volba mandátové, volební a návrhové komise 

4) Ověření platnosti voleb členů zastupitelstva obce 

5) Projednání jednacího řádu zastupitelstva obce 

6) Stanovení počtu členů rady obce a uvolněných členů zastupitelstva 

7) Volba starosty a místostarosty obce 

8) Volba dalších členů rady obce 

9) Zřízení výborů zastupitelstva obce 

10) Stanovení výše odměn neuvolněných členů Zastupitelstva obce 

Tlumačov 

11) Schválení poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce Tlumačov 

12) Stanovení výše peněžitého plnění fyzickým osobám za výkon funkce 

13) Mikroregion Jižní Haná – delegování zástupců obce na valné hromady a 

do orgánů svazku 

14) Delegování zástupce obce do orgánů Místní akční skupiny Jižní Haná 

15) Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. – zastupování na valných hromadách 

16) Diskuse 

17) Usnesení, zpráva návrhové komise 

18) Závěr  

 

 

1) Zahájení, složení slibu členů zastupitelstva obce 

 
 Ustavující zasedání zastupitelstva obce zahájil v 17:00 hodin p. Petr Horka s konstatováním, že v době 

zahájení jednání je přítomno 15 členů ZO, což je stoprocentní účast a zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

Následně v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 zákona o obcích předal slovo pí Aleně Hozové, která jako 

nejstarší členka zastupitelstva dále řídila jednání. 

 Text slibu za všechny členy zastupitelstva přečetla paní Alena Hozová. Poté jednotliví členové 

zastupitelstva složili slib před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“ a potvrdili slib podpisem 

jeho písemného znění. 

 

 

2) Schválení programu, určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu 
 

 Předsedající pí Alena Hozová předložila návrh na schválení dnešního programu. 

  

 Hlasování:  pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z1/01/10/18 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program ustavujícího jednání v předloženém znění.   

 

 Ověřovateli zápisu byli určeni Ing. Antonín Jonášek a Ing. Libor Hubík. 
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 Zapisovatelkou byla určena pí Dana Kouřilová. 

 

 

 Hlasování:  pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

 Usnesení Z2/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

dne 31. 10. 2018 Ing. Antonína Jonáška a Ing. Libora Hubíka a zapisovatelku Danu Kouřilovou. 

 

 

3)  Volba mandátové, volební a návrhové komise 
 

 Za členy mandátové komise byli navrženi pp. Hana Janoštíková, Ing. Rostislav Talaš a David 

Hrubý. 

 

   Hlasování: pro – 12 

    proti – 0 

    zdržel se – 3 (pp. Hana Janoštíková, Ing. Rostislav Talaš a David Hrubý) 

 

  Mandátová komise byla schválena. 

 

 Za členy volební komise byli navrženi pp. Mgr. Lenka Odložilíková, Blanka Konečná a 

Ing. Jaroslav Ševela. 

Vzhledem k tomu, že Ing. Ševela se svou nominací nesouhlasil, byl místo něj navržen za člena 

komise p. Marek Vlček. 

 

   Hlasování: pro – 12 

    proti – 0 

    zdržel se – 3 (pp. Mgr. Lenka Odložilíková, Blanka Konečná, Marek Vlček) 

 

   Volební komise byla schválena. 

 

 Za členy návrhové komise byli navrženi pp. Ing. Antonín Jonášek, Stanislav Jeřábek a Edita 

Karlíková. 

 

Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdrželi se – 3 (pp. Ing. Antonín Jonášek, Stanislav Jeřábek, Edita Karlíková) 

 

 Návrhová komise byla schválena. 

 

 

4) Ověření platnosti voleb členů zastupitelstva obce 
 

 Mandátová komise předložila zprávu o provedené volbě členů zastupitelstva obce, kterou přečetla pí 

Hana Janoštíková (viz příloha – založena u originálu zápisu). 

 

  Hlasování:  pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z3/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ověřilo platnost volby členů zastupitelstva obce. 
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5) Projednání Jednacího řádu Zastupitelstva obce Tlumačov 
 

  Návrh jednacího řádu obdrželi všichni členové zastupitelstva obce. 

  Ing. Jaroslav Ševela s odvoláním na § 99 a 102 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

v platném znění navrhuje změnu znění odst. 11, § 8 jednacího řádu takto: 

  „Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi a radě 

obce.“ 

  

  Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pp. Mgr. Odložilíková, Konečná) 

 

 Usnesení Z4/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo Jednací řád Zastupitelstva obce Tlumačov včetně 

pozměňovacího návrhu odst. 11, § 8. 

 

 

6) Stanovení počtu členů rady obce a uvolněných členů zastupitelstva 
 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. n) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Rady obce Tlumačov na 5 a počet 

dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva obce Tlumačov na 1, a to pro funkci starosty obce. 

   

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z5/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. n) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 

a) počet členů Rady obce Tlumačov na 5  

b)  počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva obce Tlumačov na 1, a to pro funkci starosty 

obce. 

 

 

7) Volba starosty obce a místostarosty 
 

  Navržena tajná volba orgánů obce. Předsedající paní Alena Hozová přečetla znění Volebního řádu pro 

průběh tajného hlasování (viz příloha zápisu). 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení Z6/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje tajnou volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady 

obce. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje volební řád pro průběh tajného hlasování v předloženém 

znění. 

 

 

  Na funkci starosty obce byl navržen:  

  Petr Horka (Pro Tlumačov – SNK) 
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  V tajné volbě obdržel kandidát pan Petr Horka 14 platných hlasů, a tím byl zvolen do funkce starosty 

obce. 
 

 

Po zvolení starosty obce předala paní Alena Hozová  řízení zasedání zastupitelstva nově zvolenému 

starostovi obce panu Petru Horkovi. 

 

 

  Na funkci místostarosty byl navržen:  

  Mgr. Rajmund Huráň (PROSPERITA 2018 – SNK) 

 

  V tajné volbě obdržel kandidát Mgr. Rajmund Huráň 14 platných hlasů, a tím byl zvolen do funkce 

místostarosty obce. 
 

 

 Usnesení Z7/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov zvolilo starostou obce pana Petra Horku, * nezveřejňovaný text * 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov zvolilo místostarostou obce pana Mgr. Rajmunda Huráně, 

* nezveřejňovaný text *  
 

8) Volba dalších členů rady obce  

 

  Na další členy rady obce byli navrženi:   
 

  Blanka Konečná (PROSPERITA 2018 - SNK) 

  Ing. Štefan Hrtús (Pro Tlumačov – SNK) 

  Mgr. Lenka Odložilíková (Pro Tlumačov – SNK) 

 

  V tajné volbě obdrželi kandidáti hlasy takto: 

 Blanka Konečná   13 hlasů 

  Ing. Štefan Hrtús  14 hlasů 

  Mgr. Lenka Odložilíková  14 hlasů 

 

  Za další členy rady obce byli zvoleni pp. Blanka Konečná, Ing. Štefan Hrtús a Mgr. Lenka 

Odložilíková. 

 

 Usnesení Z8/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov zvolilo za členy rady obce pp. Blanku Konečnou, Ing. Štefana Hrtúse a 

Mgr. Lenku Odložilíkovou. 

 

 

9) Zřízení výborů zastupitelstva 

 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona číslo 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2014 – 2018:  

 

  a)  

  výbor kontrolní a do funkce předsedy kontrolního výboru navrhuje paní Alenu Hozovou. 

 

  Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona číslo 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 kontrolní výbor a 

do funkce předsedy kontrolního výboru jmenuje paní Alenu Hozovou s tím, že do příštího zasedání 

zastupitelstva předloží ke schválení další členy výboru. 
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 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (pí Hozová) 

 

 Usnesení Z9/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona číslo 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 kontrolní výbor a 

do funkce předsedy kontrolního výboru jmenuje paní Alenu Hozovou s tím, že do příštího zasedání 

zastupitelstva předloží ke schválení další členy výboru. 

 

 b)  

 výbor finanční a do funkce předsedy finančního výboru navrhuje paní Editu Karlíkovou. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona číslo 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 finanční výbor a 

do funkce předsedy finančního výboru jmenuje paní Editu Karlíkovou s tím, že do příštího zasedání 

zastupitelstva předloží ke schválení další členy výboru. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (pí Karlíková) 

 

 Usnesení Z10/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona číslo 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 finanční výbor a 

do funkce předsedy finančního výboru jmenuje paní Editu Karlíkovou s tím, že do příštího zasedání 

zastupitelstva předloží ke schválení další členy výboru. 

 

 

10) Odměny neuvolněných členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018 

 

  Materiál obdrželi členové zastupitelstva (viz příloha zápisu). 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva 

obce Tlumačov pro volební období 2018-2022: 

 18.900 Kč za výkon funkce místostarosty 

 2.200 Kč za výkon funkce člena Rady obce Tlumačov 

 1.500 Kč za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva obce Tlumačov 

 1.500 Kč za výkon funkce předsedy komise Rady obce Tlumačov 

 1.000 Kč za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva obce Tlumačov 

 1.000 Kč za výkon funkce člena komise Rady obce Tlumačov 

 600 Kč za výkon funkce člena Zastupitelstva obce Tlumačov 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že při výkonu více funkcí vždy náleží jedna odměna, a to 

za funkci, za kterou náleží odměna nejvyšší. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto 

usnesení a v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude 

odměna poskytována ode dne složení slibu.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých 

funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

   

 Protinávrh č. 1 (Ing. Jaroslav Ševela): 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva 

obce Tlumačov pro volební období 2018-2022: 
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 18.900 Kč za výkon funkce místostarosty 

 2.400 Kč za výkon funkce člena Rady obce Tlumačov 

 1.500 Kč za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva obce Tlumačov 

 1.500 Kč za výkon funkce předsedy komise Rady obce Tlumačov 

 1.000 Kč za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva obce Tlumačov 

 1.000 Kč za výkon funkce člena komise Rady obce Tlumačov 

 800 Kč za výkon funkce člena Zastupitelstva obce Tlumačov 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že při výkonu více funkcí vždy náleží jedna odměna, a to 

za funkci, za kterou náleží odměna nejvyšší. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto 

usnesení a v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude 

odměna poskytována ode dne složení slibu.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých 

funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

 

 Protinávrh č. 2 (Ing. Antonín Jonášek): 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva 

obce Tlumačov pro volební období 2018-2022: 

 18.900 Kč za výkon funkce místostarosty 

 4.200 Kč za výkon funkce člena Rady obce Tlumačov 

 2.100 Kč za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva obce Tlumačov 

 2.100 Kč za výkon funkce předsedy komise Rady obce Tlumačov 

 1.800 Kč za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva obce Tlumačov 

 1.800 Kč za výkon funkce člena komise Rady obce Tlumačov 

 1.100 Kč za výkon funkce člena Zastupitelstva obce Tlumačov 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že při výkonu více funkcí vždy náleží jedna odměna, a to 

za funkci, za kterou náleží odměna nejvyšší. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto 

usnesení a v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude 

odměna poskytována ode dne složení slibu.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých 

funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

 Hlasování o protinávrhu č. 2: pro – 1 (Ing. Jonášek) 

      proti – 13 (pp. Mgr. Odložilíková, Janoštíková, Ing. Hubík,  

            Ing. Ševela, Horka, Mgr. Huráň, Jeřábek, Vlček, Hrubý, 

            Ing. Hrtús, Karlíková, Hozová, Konečná) 

       zdržel se – 1 (Ing. Talaš) 

 

  Protinávrh č. 2 nebyl přijat. 

 

 Hlasování o protinávrhu č. 1: pro – 1 (Ing. Ševela) 

      proti – 4 (pp. Ing. Hrtús, Hozová, Konečná, Ing. Hubík) 

       zdržel se – 10 (pp. Mgr. Odložilíková, Janoštíková, Ing. Talaš,  

                   Ing. Jonášek, Horka, Mgr. Huráň, Jeřábek, Vlček,  

                   Hrubý, Karlíková) 

 

 Protinávrh č. 1 nebyl přijat. 

 

 Hlasování o původním návrhu: pro – 12 (pp. Mgr. Odložilíková, Janoštíková, Ing. Hubík, Horka, 

           Ing. Talaš, Jeřábek, Vlček, Hrubý, Karlíková, Hozová, 

           Ing. Hrtús, Konečná) 

      proti – 2 (pp. Ing. Ševela, Ing. Jonášek) 

       zdržel se – 1 (Mgr. Huráň) 
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 Usnesení Z11/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva 

obce Tlumačov pro volební období 2018-2022: 

 18.900 Kč za výkon funkce místostarosty 

 2.200 Kč za výkon funkce člena Rady obce Tlumačov 

 1.500 Kč za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva obce Tlumačov 

 1.500 Kč za výkon funkce předsedy komise Rady obce Tlumačov 

 1.000 Kč za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva obce Tlumačov 

 1.000 Kč za výkon funkce člena komise Rady obce Tlumačov 

 600 Kč za výkon funkce člena Zastupitelstva obce Tlumačov 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že při výkonu více funkcí vždy náleží jedna odměna, a to 

za funkci, za kterou náleží odměna nejvyšší. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto 

usnesení a v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude 

odměna poskytována ode dne složení slibu.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých 

funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

 

11) Schválení poskytnutí příspěvků z rozpočtu obce Tlumačov 

 

 Materiál obdrželi členové zastupitelstva (viz příloha zápisu). 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov 

 na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku starostovi, místostarostovi a členům 

zastupitelstva obce pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců při vstupu do manželství a při 

zastupování obce na veřejných občanských obřadech,  

 na stravování, na podporu zdravotních, kulturních nebo sportovních aktivit či rekreaci, ošatné a při 

životních výročích, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,  

 a to za obdobných podmínek a v obdobné výši stanovené vnitřní směrnicí Obecního úřadu Tlumačov 

nebo Statutem sociálního fondu obce Tlumačov. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

    zdržel se – 2 (pp. Horka, Mgr. Huráň) 

 

 Usnesení Z12/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov 

 na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku starostovi, místostarostovi a členům 

zastupitelstva obce pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců při vstupu do manželství a při 

zastupování obce na veřejných občanských obřadech,  

 na stravování, na podporu zdravotních, kulturních nebo sportovních aktivit či rekreaci, ošatné a při 

životních výročích, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,  

 a to za obdobných podmínek a v obdobné výši stanovené vnitřní směrnicí Obecního úřadu Tlumačov 

nebo Statutem sociálního fondu obce Tlumačov. 

 

 

12) Stanovení výše peněžitého plnění fyzickým osobám za výkon funkce 
 

 Materiál obdrželi členové zastupitelstva (viz příloha zápisu). 
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 Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje výši měsíčního peněžitého plnění fyzickým osobám za 

výkon funkce pro volební období 2018-2022 následovně: 

  900 Kč za výkon funkce předsedy komise Rady obce Tlumačov 

  400 Kč za výkon funkce člena komise Rady obce Tlumačov 

  400 Kč za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva obce Tlumačov 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že při výkonu více funkcí vždy náleží jedna odměna, a to 

za funkci, za kterou náleží odměna nejvyšší. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto 

usnesení a v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode 

dne zvolení do příslušné funkce. 

 

  Protinávrh (Ing. Jaroslav Ševela): 

  Zastupitelstvo obce ukládá starostovi předložit na následující zasedání zastupitelstva návrh peněžitého 

plnění fyzickým osobám za výkon funkce, který bude zohledňovat: 

 předpokládanou četnost/počet zasedání komisí/výborů za kalendářní rok 

 náročnosti projednávané problematiky 

 výši finančních odměn za kalendářní rok pro členy JSDH obce Tlumačov 

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 4 (pp. Hrubý, Ing. Jonášek, Ing. Ševela, Ing. Hubík) 

     proti – 5 (pp. Horka, Jeřábek, Vlček, Ing. Hrtús, Konečná) 

     zdržel se – 6 (pp. Mgr. Odložilíková, Janoštíková, Ing. Talaš, Mgr. Huráň,  

               Karlíková, Hozová) 

 

  Protinávrh nebyl přijat. 

 

 Hlasování o původním návrhu: pro – 1 (Ing. Hrtús) 

      proti – 3 (Ing. Hubík, Ing. Ševela, Ing. Jonášek) 

      zdržel se – 11 (pp. Mgr. Odložilíková, Janoštíková, Ing. Talaš,  

                  Horka, Mgr. Huráň, Jeřábek, Vlček, Hrubý, Hozová,         

                  Karlíková, Konečná) 

 

  Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato. 

 

 

13) Mikroregion Jižní Haná – delegování zástupců obce na valné hromady a do orgánů 

svazku 
 

  Vzhledem ke změnám ve vedení obce a novému volebnímu období 2018-2022 je nutné delegovat 

zástupce obce Tlumačov na valné hromady a do orgánů svazku „Mikroregion Jižní Haná“. 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov deleguje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění starostu obce Tlumačov pana Petra Horku, * nezveřejňovaný text * jako zástupce obce 

Tlumačov na valné hromady Mikroregionu Jižní Haná, které se budou konat v období listopad 2018 

až prosinec 2022.                                    

Zástupce je oprávněn na těchto valných hromadách činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna 

obec jako člen svazku obcí, zejména tedy účastnit se valných hromad, hlasovat na nich v souladu se 

schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady a navrženým programem jednání, 

požadovat a dostat na nich vysvětlení záležitostí, týkajících se svazku obcí Mikroregionu Jižní Haná, 

které budou předmětem jednání valných hromad, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému 

programu.  
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 Zastupitelstvo obce Tlumačov deleguje do Rady svazku Mikroregionu Jižní Haná starostu obce  pana 

Petra Horku 

 

 

  Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

   zdržel se – 1 (p. Horka) 

 

 Usnesení Z13/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov deleguje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění starostu obce Tlumačov pana Petra Horku, * nezveřejňovaný text * jako zástupce obce 

Tlumačov na valné hromady Mikroregionu Jižní Haná, které se budou konat v období listopad 2018 

až prosinec 2022.                                    

Zástupce je oprávněn na těchto valných hromadách činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna 

obec jako člen svazku obcí, zejména tedy účastnit se valných hromad, hlasovat na nich v souladu se 

schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady a navrženým programem jednání, 

požadovat a dostat na nich vysvětlení záležitostí, týkajících se svazku obcí Mikroregionu Jižní Haná, 

které budou předmětem jednání valných hromad, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému 

programu.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov deleguje do Rady svazku Mikroregionu Jižní Haná starostu obce  pana 

Petra Horku 

 

 

14) Delegování zástupce obce do orgánů Místní akční skupiny Jižní Haná 
 

  Vzhledem ke změnám ve vedení obce a novému volebnímu období 2018 - 2022 je nutné delegovat 

zástupce obce Tlumačov do orgánů Místní akční skupiny Jižní Haná. Obec Tlumačov je jedním ze 

zakládajících členů této MAS. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov deleguje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, místostarostu obce Tlumačov pana Mgr. Rajmunda Huráně, * nezveřejňovaný text * jako zástupce 

obce Tlumačov do orgánů Místní akční skupiny Jižní Haná, které se budou konat v období listopad 2018 

až prosinec 2022. 

  Zástupce je oprávněn v těchto orgánech činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako člen 

Místní akční skupiny Jižní Haná, zejména tedy účastnit se valných hromad, hlasovat na nich v souladu se 

schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady a navrženým programem jednání, požadovat a 

dostat na nich vysvětlení záležitostí, týkajících se Místní akční skupiny Jižní Haná, které budou 

předmětem jednání valných hromad, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.  

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

    zdržel se – 1 (Mgr. Huráň) 

 

 Usnesení Z14/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov deleguje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, místostarostu obce Tlumačov pana Mgr. Rajmunda Huráně, * nezveřejňovaný text * jako zástupce 

obce Tlumačov do orgánů Místní akční skupiny Jižní Haná, které se budou konat v období listopad 2018 

až prosinec 2022. 

  Zástupce je oprávněn v těchto orgánech činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako člen 

Místní akční skupiny Jižní Haná, zejména tedy účastnit se valných hromad, hlasovat na nich v souladu se 

schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady a navrženým programem jednání, požadovat a 

dostat na nich vysvětlení záležitostí, týkajících se Místní akční skupiny Jižní Haná, které budou 

předmětem jednání valných hromad, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.  
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15) Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. – zastupování na valných hromadách 
 

  Vzhledem ke změnám ve vedení obce a novému volebnímu období 2018-2022 je nutné delegovat 

zástupce obce Tlumačov na valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 

 

 Návrh usnesení: 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov tímto v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, deleguje 

pana Petra Horku, starostu obce, * nezveřejňovaný text * jako zástupce obce Tlumačov na řádné a 

mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČO 49454561, která se budou 

konat v období 01. 11. 2018 do 30. 11. 2022. Zástupce je oprávněn na valných hromadách činit veškeré 

právní úkony, k nimž je obec oprávněna jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 

zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím 

řádem valné hromady, požadovat a dostat na VH vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které 

jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. 

 

 Hlasování: pro – 14 

   proti – 0 

    zdržel se – 1 (p. Horka) 

 

 Usnesení Z15/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov tímto v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, deleguje 

pana Petra Horku, starostu obce, * nezveřejňovaný text * jako zástupce obce Tlumačov na řádné a 

mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČO 49454561, která se budou 

konat v období 01. 11. 2018 do 30. 11. 2022. Zástupce je oprávněn na valných hromadách činit veškeré 

právní úkony, k nimž je obec oprávněna jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 

zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím 

řádem valné hromady, požadovat a dostat na VH vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které 

jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. 

 

 

16) Diskuse 
 

  Starosta obce pan Petr Horka informoval ve věci delegace zástupců zřizovatele do školské rady s tím, že 

v současné době jsou delegováni pp. Mgr.. Aleš Kouřil a Ing. Štefan Hrtús. Jelikož je funkční období 

tohoto orgánu tříleté, jejich mandáty skončí v roce 2019. 

 

  

17) Usnesení, zpráva návrhové komise 
 

 Předseda návrhové komise Ing. Antonín Jonášek přednesl zprávu návrhové komise: 

  

Zastupitelstvo obce Tlumačov 

 

1. Usnesením č. Z1/01/10/18 

s c h v á l i l o 
 Program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. 

 

2. Usnesením č. Z2/01/10/18  

 s c h v á l i l o 

 ověřovatele zápisu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Ing. Antonína Jonáška a Ing. Libora 

Hubíka a zapisovatelku pí Danu Kouřilovou. 

 

3. Usnesením č. Z3/01/10/18 

 o v ě ř i l o 

 platnost volby členů zastupitelstva obce. 
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4. Usnesením č. Z4/01/10/18 

 s c h v á l i l o 

 Jednací řád Zastupitelstva obce Tlumačov. 
 

5. Usnesením č. Z5/01/10/18 

  s t a n o v i l o 

a) počet členů rady obce 5  

b) počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva 1 a to pro funkci starosty obce 
 

6. Usnesením č. Z6/01/10/18 

  s c h v á l i l o 

 tajnou volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady a schválilo volební řád. 
 

7. Usnesením č. Z7/01/10/18  

  z v o l i l o 

 starostou obce pana Petra Horku, * nezveřejňovaný text * 

 místostarostou obce pana Mgr. Rajmunda Huráně, * nezveřejňovaný text * 
 

8. Usnesením č. Z8/01/10/18 

 z v o l i l o 

 za členy rady obce pp. Blanku Konečnou 

  Mgr. Lenku Odložilíkovou 

  Ing. Štefana Hrtúse   

 

9. Usnesením č. Z9/01/10/18 

  z ř í d i l o 

 kontrolní výbor a do funkce předsedy kontrolního výboru jmenovalo paní Alenu Hozovou s tím, že 

do příštího zasedání zastupitelstva předloží ke schválení další členy výboru. 
      

10. Usnesením č. Z10/01/10/18 

  z ř í d i l o 

 finanční výbor a do funkce předsedy finančního výboru jmenovalo paní Editu Karlíkovou s tím, že 

do příštího zasedání zastupitelstva předloží ke schválení další členy výboru. 

 

11. Usnesením č. Z11/01/10/18 

  s t a n o v i l o 
 výše odměn neuvolněných členů Zastupitelstva obce Tlumačov. 

 

12. Usnesením č. Z12/01/10/18 

  s ch v á l i l o 

 poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov 

 

13. Usnesením č. Z13/01/10/18 

 d e l e g o v a l o 

 starostu obce Tlumačov pana Petra Horku, * nezveřejňovaný text *jako zástupce obce Tlumačov na 

valné hromady Mikroregionu Jižní Haná, které se budou konat v období listopad 2018 až prosinec 

2022 a delegovalo starostu obce pana Petra Horku do Rady svazku Mikroregionu Jižní Haná. 

 

14. Usnesením č. Z14/01/10/18 

 d e l e g o v a l o 

 Místostarostu obce Tlumačov pana Mgr. Rajmunda Huráně, * nezveřejňovaný text * jako zástupce 

obce Tlumačov do orgánů Místní akční skupiny Jižní Haná, které se budou konat v období listopad 

2018 až prosinec 2022.  
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15. Usnesením č. Z15/01/10/18 

 d e l e g o v a l o 

starostu obce Tlumačov pana Petra Horku, * nezveřejňovaný text * jako zástupce obce Tlumačov na 

řádné a mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČO 49454561, 

která se budou konat v období 01. 11. 2018 do 30. 11. 2022. 

 

Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Zpráva návrhové komise byla schválena. 

 

 

15) Závěr zasedání 
 

  Starosta obce pan Petr Horka upozornil členy rady obce, že svolává první schůzi, která se uskuteční dne 

14. 11. 2018 v kanceláři starosty obce v 16:30 hodin. 

 

  V závěru jednání starosta informoval o termínu příštího zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 

dne 12. 12. 2018 s tím, že na programu tohoto zasedání budou projednány termíny zasedání orgánů obce. 

   

 

Jednání skončilo v 19:30 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Libor Hubík 

 

 

    Ing. Antonín Jonášek 

 

Starosta obce: 
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U S N E S E N Í 

ZASTUPITELSTVA OBCE TLUMAČOV 

ze dne 31. 10. 2018 

(USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ) 
 

   Zastupitelstvo obce Tlumačov na svém jednání dne 31. 10. 2018 přijalo tato usnesení: 

 

 Usnesení Z1/01/10/18 

  Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo program ustavujícího jednání v předloženém znění.   

 

 Usnesení Z2/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo a ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

dne 31. 10. 2018 Ing. Antonína Jonáška a Ing. Libora Hubíka a zapisovatelku Danu Kouřilovou. 

 

 Usnesení Z3/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov ověřilo platnost volby členů zastupitelstva obce. 

 

 Usnesení Z4/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schválilo Jednací řád Zastupitelstva obce Tlumačov včetně 

pozměňovacího návrhu odst. 11, § 8. 

 

 Usnesení Z5/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. n) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: 

a) počet členů Rady obce Tlumačov na 5  

 b)  počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva obce Tlumačov na 1, a to pro funkci starosty 

obce. 

 

 Usnesení Z6/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje tajnou volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady 

obce. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje volební řád pro průběh tajného hlasování v předloženém 

znění. 

 

 Usnesení Z7/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov zvolilo starostou obce pana Petra Horku, * nezveřejňovaný text * 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov zvolilo místostarostou obce pana Mgr. Rajmunda Huráně, 

* nezveřejňovaný text *  

 

 Usnesení Z8/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov zvolilo za členy rady obce pp. Blanku Konečnou, Ing. Štefana Hrtúse a 

Mgr. Lenku Odložilíkovou. 

 

 Usnesení Z9/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona číslo 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 kontrolní výbor a 

do funkce předsedy kontrolního výboru jmenuje paní Alenu Hozovou s tím, že do příštího zasedání 

zastupitelstva předloží ke schválení další členy výboru. 

 

 Usnesení Z10/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona číslo 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 finanční výbor a 
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do funkce předsedy finančního výboru jmenuje paní Editu Karlíkovou s tím, že do příštího zasedání 

zastupitelstva předloží ke schválení další členy výboru. 

 

 Usnesení Z11/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva 

obce Tlumačov pro volební období 2018-2022: 

 18.900 Kč za výkon funkce místostarosty 

 2.200 Kč za výkon funkce člena Rady obce Tlumačov 

 1.500 Kč za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva obce Tlumačov 

 1.500 Kč za výkon funkce předsedy komise Rady obce Tlumačov 

 1.000 Kč za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva obce Tlumačov 

 1.000 Kč za výkon funkce člena komise Rady obce Tlumačov 

 600 Kč za výkon funkce člena Zastupitelstva obce Tlumačov 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že při výkonu více funkcí vždy náleží jedna odměna, a to 

za funkci, za kterou náleží odměna nejvyšší. 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto 

usnesení a v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude 

odměna poskytována ode dne složení slibu.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov stanovuje, že v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých 

funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

 Usnesení Z12/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Tlumačov 

 na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku starostovi, místostarostovi a členům 

zastupitelstva obce pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců při vstupu do manželství a při 

zastupování obce na veřejných občanských obřadech,  

 na stravování, na podporu zdravotních, kulturních nebo sportovních aktivit či rekreaci, ošatné a při 

životních výročích, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce,  

 a to za obdobných podmínek a v obdobné výši stanovené vnitřní směrnicí Obecního úřadu Tlumačov 

nebo Statutem sociálního fondu obce Tlumačov. 

 

 Usnesení Z13/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov deleguje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění starostu obce Tlumačov pana Petra Horku, * nezveřejňovaný text * jako zástupce obce 

Tlumačov na valné hromady Mikroregionu Jižní Haná, které se budou konat v období listopad 2018 

až prosinec 2022.                                    

Zástupce je oprávněn na těchto valných hromadách činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna 

obec jako člen svazku obcí, zejména tedy účastnit se valných hromad, hlasovat na nich v souladu se 

schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady a navrženým programem jednání, 

požadovat a dostat na nich vysvětlení záležitostí, týkajících se svazku obcí Mikroregionu Jižní Haná, 

které budou předmětem jednání valných hromad, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému 

programu.  

 Zastupitelstvo obce Tlumačov deleguje do Rady svazku Mikroregionu Jižní Haná starostu obce  pana 

Petra Horku 

 

 Usnesení Z14/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov deleguje v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, místostarostu obce Tlumačov pana Mgr. Rajmunda Huráně, * nezveřejňovaný text * jako zástupce 

obce Tlumačov do orgánů Místní akční skupiny Jižní Haná, které se budou konat v období listopad 2018 

až prosinec 2022. 

  Zástupce je oprávněn v těchto orgánech činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako člen 

Místní akční skupiny Jižní Haná, zejména tedy účastnit se valných hromad, hlasovat na nich v souladu se 

schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady a navrženým programem jednání, požadovat a 

dostat na nich vysvětlení záležitostí, týkajících se Místní akční skupiny Jižní Haná, které budou 

předmětem jednání valných hromad, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.  
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 Usnesení Z15/01/10/18 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov tímto v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, deleguje 

pana Petra Horku, starostu obce, * nezveřejňovaný text * jako zástupce obce Tlumačov na řádné a 

mimořádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČO 49454561, která se budou 

konat v období 01. 11. 2018 do 30. 11. 2022. Zástupce je oprávněn na valných hromadách činit veškeré 

právní úkony, k nimž je obec oprávněna jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., 

zejména tedy účastnit se valné hromady, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím 

řádem valné hromady, požadovat a dostat na VH vysvětlení záležitostí, týkajících se společnosti, které 

jsou předmětem jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Libor Hubík 

 

 

    Ing. Antonín Jonášek 

 

Starosta obce:  

 


