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Z á p i s   č. 1  z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 10. 11. 2014 
 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
 

Program: 1)     Zahájení, složení slibu členů zastupitelstva obce 

2) Schválení programu, určení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 

3)  Volba mandátové, volební a návrhové komise 

4) Ověření platnosti voleb členů zastupitelstva obce 

5) Projednání Jednacího řádu Zastupitelstva obce Tlumačov 

6) Stanovení počtu členů rady obce a uvolněných členů zastupitelstva 

7) Volba starosty a místostarosty 

8) Volba dalších členů rady obce 

9) Zřízení výborů zastupitelstva 

10) Odměny neuvolněných členů zastupitelstva pro volební období 2014 –

2018  

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

do orgánů svazku 

12) Školská rada ZŠ Tlumačov – jmenování zástupců zřizovatele 

13) Diskuse 

14) Usnesení 

15) Závěr 
  

1) Zahájení, složení slibu členů zastupitelstva obce 

 
 Ustavující zasedání zastupitelstva obce zahájil v 17:00 hodin Ing. Antonín Jonášek 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 MUDr. 

Františku Kelovi, který jako nejstarší člen zastupitelstva dále řídil jednání. 

 Text slibu za všechny členy zastupitelstva přečetl pan MUDr. František Kel. 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 
 

 Ověřovateli zápisu byli určeni pp. Alena Hozová a Ing. Antonín Jonášek 

 Zapisovatelkou byla určena pí Dana Kouřilová. 

 

 Hlasování:  pro – 13 

   proti – 0 

   zdržel se – 2 (pp. Hozová, Ing. Jonášek) 

 

  Ověřovatelé i zapisovatelka dnešního jednání ZO byli schváleni. 

 

  Předsedající MUDr. František Kel předložil návrh na schválení dnešního programu tak, jak jej předložil 

Ing. Antonín Jonášek.  

 

  Pan Karel Skopal žádá, aby bod č. 5 – Projednání Jednacího řádu Zastupitelstva obce Tlumačov, byl 

stažen z programu z těchto důvodů: 

-   § 3 odst. 4 – Zánik mandátu – není v souladu se zákonem č. 491/2001 Sb. Zastupitelstvo nemůže text 

platného zákona měnit. 

-  V § 6 schází ustanovení o interpelaci občanů. 
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 Hlasování o návrhu p. Skopala: pro – 1 (p. Petřík) 

      proti – 13 (pp. Mgr. kel. Mgr. Huráň, Mgr. Odložilíková, Ing. Rýdel,  

             Horka, RNDr. Ing. Drbal, Hozová, Konečná, MUDr. Kel,  

             Mgr. Kouřil, Ing. Jonášek, Ing. Talaš, Vaňharová) 

      zdržel se – (p. Skopal) 

 

 

 Hlasování o původním návrhu: pro – 13 (pp. Mgr. kel. Mgr. Huráň, Mgr. Odložilíková, Ing. Rýdel,  

             Horka, RNDr. Ing. Drbal, Hozová, Konečná, MUDr. Kel,  

             Mgr. Kouřil, Ing. Jonášek, Ing. Talaš, Vaňharová) 

      proti – 2 (pp. Skopal, Petřík) 

      zdržel se – 0 

 

 Program ustavujícího zasedání ZO byl schválen. 

 

 

3)  Volba mandátové, volební a návrhové komise 
 

 Za členy mandátové komise byli navrženi pp. Mgr. Lenka Odložilíková, Mgr. František Kel, Mgr. 

Aleš Kouřil. 

 

   Hlasování: pro – 12 

    proti – 0 

    zdržel se – 3 (pp. Mgr. Odložilíková, Mgr. Kel. Mgr. Kouřil) 

 

  Mandátová komise byla schválena. 

 

 Za členy volební komise byli navrženi pp. Růžena Vaňharová, Alena Hozová, RNDr. Ing. Vojtěch 

Drbal. 

 

   Hlasování: pro – 12 

    proti – 0 

    zdržel se – 3 (pp. Vaňharová, Hozová, RNDr. Ing. Drbal) 

 

   Volební komise byla schválena. 

 

 Za členy návrhové komise byli navrženi pp. Ing. Jan Rýdel, Blanka Konečná, Ing. Rostislav Talaš. 

 

Hlasování: pro – 12 

   proti – 0 

   zdrželi se – 3 (pp. Ing. Rýdel, Konečná, Ing. Talaš) 

 

 Návrhová komise byla schválena. 

 

 

4) Ověření platnosti voleb členů zastupitelstva obce 
 

  Pan Karel Skopal požádal mandátovou komisi, aby prověřila u Mgr. Františka Kela, jestli souběh funkcí 

právníka obce Tlumačov a zastupitele, případně člena Rady obce Tlumačov se nemohou vzájemně 

ovlivňovat (např. při schvalování rozpočtu) a jestli v důsledku tohoto souběhu funkcí se nejedná o tzv. 

neslučitelnost funkcí. 

 

  Mandátová komise prověřila slučitelnost funkcí u Mgr. Františka Kela s tím, že neshledala zákonnou 

překážku, která by bránila souběhu výkonu funkcí v orgánech obce. Zprávu o provedené volbě členů 

zastupitelstva obce přečetla pí Mgr. Lenka Doložilíková (viz příloha – založena u originálu zápisu). 
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  Hlasování:  pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Platnost volby byla ověřena. 

 

 

5) Projednání Jednacího řádu Zastupitelstva obce Tlumačov 
 

  Návrh jednacího řádu obdrželi všichni členové zastupitelstva obce. 

  

  Pan Ing. Jonášek navrhuje doplnění § 4 odst. 3 o text: „Materiály mohou být distribuovány elektronicky, 

na datových nosičích, případně na vyžádání v listinné podobě.“ 

 

  Pan Skopal vyslovil námitku proti znění posledního bodu § 3 odst. 4 „změnou trvalého bydliště člena 

zastupitelstva“ – v případě změny trvalého bydliště v rámci obce nemůže platit. Dále schází možnost 

interpelace občanů.  

 

  MUDr. Kel podotkl, že o dalších změnách Jednacího řádu ZO je možno po předložení konkrétních znění 

návrhů v písemné formě rozhodovat na dalších jednáních zastupitelstva obce. 

  Následně dal hlasovat o Jednacím řádu Zastupitelstva obce Tlumačov ve znění doplněném o návrh pana 

Ing. Jonáška (viz výše). 

  

  Hlasování: pro – 14 

   proti – 1 (p. Skopal) 

   zdržel se – 0 

 

  Jednací řád Zastupitelstva obce Tlumačov byl schválen v předloženém znění, doplněný v odst. 4 § 3 

o text: „Materiály mohou být distribuovány elektronicky, na datových nosičích, případně na vyžádání 

v listinné podobě.“ (viz příloha zápisu – založena u originálu zápisu) 

 

 

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 

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

   

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 

7) Volba starosty obce a místostarosty 
 

  Navržena tajná volba orgánů obce. Předsedající MUDr. Kel přečetl znění Volebního řádu pro průběh 

tajného hlasování (viz příloha zápisu). 

 

  Protinávrh (p. Skopal): navrhuje veřejné hlasování. 

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 2 (pp. Skopal, Petřík) 

     proti – 13 

     zdržel se – 0 
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 Hlasování o tajné volbě: pro – 13 

     proti – 2 (pp. Skopal, Petřík) 

     zdržel se – 0 

 

 Zastupitelstvo schválilo tajnou volbu orgánů obce a Volební řád pro průběh tajného hlasování 

v předloženém znění. 

 

 Na funkci starosty obce byli navrženi:       

 Petr  Horka (Pro Tlumačov – sdružení nezávislých kandidátů) 

Ing. Antonín Jonášek (KDU-ČSL) 

    

 V tajné volbě obdrželi kandidáti hlasy takto: 

 Petr Horka  13 hlasů 

 Ing. Antonín Jonášek 2 hlasy 

 

 Do funkce starosty obce byl zvolen pan Petr Horka. 

 

 

Po zvolení starosty obce předal MUDr. Kel řízení zasedání zastupitelstva nově zvolenému starostovi obce 

panu Petru Horkovi. 

 

 

 Na funkci místostarosty byl navržen:  

Mgr. Rajmund Huráň (PROSPERITA 2014) 

      

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

funkce místostarosty obce. 

  

 

8) Volba dalších členů rady obce  

 

  Na další členy rady obce byli navrženi:   
 

  Mgr. František Kel (Pro Tlumačov – sdružení nezávislých kandidátů) 

  Blanka Konečná (PROSPERITA 2014) 

  RNDr. Ing. Vojtěch Drbal (PROSPERITA 2014) 

Ing. Antonín Jonášek (KDU-ČSL) 

 

  V tajné volbě obdrželi kandidáti hlasy takto: 

  Mgr. František Kel  13 hlasů 

  Blanka Konečná  13 hlasů 

  RNDr. Vojtěch Drbal 13 hlasů 

  Ing. Antonín Jonášek 2 hlasy 

 

  Za další členy rady obce byli zvoleni Mgr. František Kel, Blanka Konečná a RNDr. Ing. Vojtěch 

Drbal. 

 

 

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 Ing. Antonína Jonáška 
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  Protinávrh – pan Skopal navrhuje do funkce předsedy kontrolního výboru pana Aloise Petříka. 

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 1 (p. Skopal) 

     proti – 12 (pp. Horka, Mgr. Kel, Mgr. Huráň, Mgr. Odložilíková, Ing. Rýdel,  

           RNDr. Ing. Drbal, Hozová, Konečná, Mgr. Kouřil, Ing. Jonášek,  

           Ing. Talaš, Vaňharová) 

     zdržel se – 2 (pp. MUDr. Kel, Petřík) 

 

 Hlasování o původním návrhu: pro – 12 (pp. Horka, Mgr. Kel, Mgr. Huráň, Mgr. Odložilíková,  

          Ing. Rýdel, RNDr. Ing. Drbal, Hozová, Konečná,  

          Mgr. Kouřil, MUDr. Kel, Ing. Talaš, Vaňharová) 

       proti – 2 (pp. Skopal, Petřík) 

      zdržel se – 1 (Ing. Jonášek) 

 

  Zřízení kontrolního výboru s předsedou Ing. Antonínem Jonáškem bylo schváleno. 

 

 b)  

 výbor finanční a do funkce předsedy finančního výboru navrhuje paní Růženu Vaňharovou 

 

 Protinávrh – pan Petřík navrhuje do funkce předsedy finančního výboru pana Karla Skopala. 

 

 Hlasování o protinávrhu: pro – 2 (p. Skopal, Petřík) 

     proti – 13 (pp. Horka, Mgr. Kel, Mgr. Huráň, Mgr. Odložilíková, Ing. Rýdel,  

           RNDr. Ing. Drbal, Hozová, Konečná, Mgr. Kouřil, Ing. Jonášek,  

           Ing. Talaš, Vaňharová, MUDr. Kel) 

     zdržel se – 0 

 

 Hlasování o původním návrhu: pro – 12 (pp. Horka, Mgr. Kel, Mgr. Huráň, Mgr. Odložilíková,  

          Ing. Rýdel, RNDr. Ing. Drbal, Hozová, Konečná,  

          Mgr. Kouřil, MUDr. Kel, Ing. Talaš, Ing. Jonášek) 

       proti – 2 (pp. Skopal, Petřík) 

      zdržel se – 1 (pí Vaňharová) 

 

  Zřízení finančního výboru v navrženém složení bylo schváleno. 

 

 

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

 

  Materiál obdrželi členové zastupitelstva (viz příloha zápisu). 

 

  Návrh usnesení: 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov schvaluje výši měsíční odměny neuvolněným členům ZO k vyplácení pro 

volební období 2014 – 2018 dle předloženého návrhu s účinností od 1. prosince 2014. 

 

 Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

    zdržel se – 0 

 

  Měsíční odměny neuvolněným členům ZO byly schváleny ve výši dle předloženého návrhu 

. 

 

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

svazku 

 

  Vzhledem ke změnám ve vedení obce a novému volebnímu období 2014-2018 je nutné delegovat 

zástupce obce Tlumačov na valné hromady a do orgánů svazku „Mikroregion Jižní Haná“. 
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  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, bytem Tlumačov, 6. května 315, jako zástupce obce 

Tlumačov na valné hromady Mikroregionu Jižní Haná, které se budou konat v období prosinec 2014 

až prosinec 2018.  

  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 a místostarostu pana Mgr. Rajmunda Huráně. 

 

  Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se - 0 

          

  Delegování zástupců obce Tlumačov na valné hromady a do orgánů svazku Mikroregion Jižní Haná bylo 

schváleno v předloženém znění. 

 

 

12) Školská rada ZŠ Tlumačov – jmenování zástupců zřizovatele 

 

  Do školské rady ZŠ Tlumačov jsou navrženi zástupci zřizovatele: Ing. Jan Rýdel a Mgr. Aleš Kouřil. 

 

 Hlasování: pro – 13 

   proti – 0 

    zdržel se – 2 (Ing. Rýdel, Mgr. Kouřil) 

 

  Do školské rady ZŠ Tlumačov byli schváleni Ing. Jan Rýdel a Mgr. Aleš Kouřil. 

 

 

13) Diskuse 
 

  Ing. Antonín Jonášek informoval o veřejném projednání územního řízení ke stavbě protipovodňové 

ochrany obce Tlumačov, které proběhlo dne 10. 11. 2014. 

 

  Pan Alois Petřík se dotázal nově zvoleného starosty obce pana Petra Horky na vizi další správy obce. 

  - Starosta obce p. Horka sdělil, že své vize předloží na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

 

  

14) Usnesení 
 

 Předseda návrhové komise Ing. Jan Rýdel přednesl návrh usnesení ustavujícího 1. zasedání zastupitelstva 

obce č. Z1/1/11/14: 

  

  Zastupitelstvo obce Tlumačov 

1)  s c h v á l i l o 

  zapisovatelku pí Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu pp. Alenu Hozovou a Ing. Antonína Jonáška 

2) s c h v á l i l o 

  Program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

3) o v ě ř i l o 

  platnost volby členů zastupitelstva obce 
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4) s c h v á l i l o 

  Jednací řád Zastupitelstva obce Tlumačov 

5)  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) s c h v á l i l o 

  tajnou volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady. 

7)  z v o l i l o 

  starostu obce pana Petra Horku, nar. 6. 6. 1967 

  místostarostu obce pana Mgr. Rajmunda Huráně, nar. 14. 12. 1961 

8) z v o l i l o 

 za členy rady obce pp.  Mgr. Františka Kela 

     Blanku Konečnou 

    RNDr. Ing. Vojtěcha Drbala 

9) z ř í d i l o 

 a) výbor kontrolní  

       a schválilo jeho předsedu Ing. Antonína Jonáška 

 b) výbor finanční 

      a schválilo jeho předsedkyni pí Růženu Vaňharovou 

10) s c h v á l i l o 

  výši měsíční odměny neuvolněným členům ZO k vyplácení pro volební období 2014 – 2018 dle 

předloženého návrhu s účinností od 1. prosince 2014 

11) d e l e g o v a l o 

  zástupce obce na valné hromady Mikroregionu Jižní Haná pro období 12/2014 – 12/2018 starostu 

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

místostarostu obce pana Mgr. Rajmunda Huráně 

12) s c h v á l i l o 

 do školské rady ZŠ Tlumačov jako zástupce zřizovatele Ing. Jana Rýdla a Mgr. Aleše Kouřila 

 

Hlasování: pro – 15 

   proti – 0 

   zdržel se – 0 

 

 Usnesení bylo schváleno. 

 

 

15) Závěr zasedání 
 

  V závěru jednání sdělil starosta obce Petr Horka termín nejbližšího zasedání zastupitelstva obce, které se 

uskuteční 10. prosince 2014 v 17:00 hodin v budově KIS na náměstí Komenského. 

 

 

Jednání skončilo v 19:15 hodin. 

Zapsala: Dana Kouřilová 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Alena Hozová 

 

 

    Ing. Antonín Jonášek 

 

Starosta obce: 
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Usnesení číslo Z1/1/11/14 

z ustavujícího 1. zasedání zastupitelstva obce Tlumačov 

konaného dne 10. 11. 2014 
 

 

 

 Zastupitelstvo obce Tlumačov 

 

1)  s c h v á l i l o 

  zapisovatelku pí Danu Kouřilovou a ověřovatele zápisu pp. Alenu Hozovou a Ing. Antonína 

Jonáška 

 

2) s c h v á l i l o 

  Program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

 

3) o v ě ř i l o 

  platnost volby členů zastupitelstva obce 

 

4) s c h v á l i l o 

  Jednací řád Zastupitelstva obce Tlumačov 

 

5)  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) s c h v á l i l o 

  tajnou volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady 

 

7)  z v o l i l o 

  starostu obce pana Petra Horku, nar. 6. 6. 1967 

  místostarostu obce pana Mgr. Rajmunda Huráně, nar. 14. 12. 1961 

 

8) z v o l i l o 

 za členy rady obce pp.  Mgr. Františka Kela 

   Blanku Konečnou 

  RNDr. Ing. Vojtěcha Drbala 
 

9) z ř í d i l o 

 a) výbor kontrolní  

       a schválilo jeho předsedu Ing. Antonína Jonáška 

 b) výbor finanční 

      a schválilo jeho předsedkyni pí Růženu Vaňharovou 

 

10) s c h v á l i l o 

  výši měsíční odměny neuvolněným členům ZO k vyplácení pro volební období 2014 – 2018 

dle předloženého návrhu s účinností od 1. prosince 2014 
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11) d e l e g o v a l o 

  zástupce obce na valné hromady Mikroregionu Jižní Haná pro období 12/2014 – 12/2018 

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

obce pana Petra Horku a místostarostu obce pana Mgr. Rajmunda Huráně 

 

12) s c h v á l i l o 

 do školské rady ZŠ Tlumačov jako zástupce zřizovatele Ing. Jana Rýdla a Mgr. Aleše 

Kouřila 

 

 

 

 
Ověřovatelé zápisu: Alena Hozová 

 

 

 

    Ing. Antonín Jonášek 

 

 

 
Starosta obce: 

 


