obec Trnová
Zastupitelstvo obce Trnová
Zápis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Trnová.
konaného dne 30' 10.2014, od 18:30 hodin'

Zaháj eni zagedání z4$!}p]1gj$1!g

Zasedaní Zastupitelstva obce Trnová (dále téŽ jako,,zastupi'telstvo") bylo zahájeno
v 18:50 hodin dosavadním staťostou obce Štefanem Moravčíkem(,,dďe jako
,,předsedající")' Přítomno bylo sedm členůzastupitelsÍva (z celkového počtu sedmi
členůzastupitelstva), takŽe zastupitelstvo bylo usnášeníschopné($ 92 odst. 3 zákona o
obcích)' Jmenovitý seznaln zasfupitelů je v Příloze 1 Zápisu.
Zasedéni bylo přítomno přibliŽně 70-90 občanů.Prezenčnílistina zťrčastněných se
nepořizovala.

Úvodem předsedající poděkoval voličůmza aktivní účastve volbách a odstupujícímu
zastupitelstYú za jejich činnost v předcházejícím volebním období. Jmenovitě pak
poděkoval odstupujícím zastupitelům, paní Ztszané Čadilové,Magdďéně Dyršmídové
a panu Jaroslavu Setlíkovi.

Zastupitel pan Alexandr Kopeckij požádal předsedajícího o slovo. Seznámil
zúčastněné,Že ustavujicí zaseděni nebylo řádně svoláno. Důvodem je chybně použitý
$ 92 odstavec 1, na který byl odkaz v ozniímenío korraní ustavující schůze
zastupitelstva. Uvedl, Že zasedánt musí být oznárneno na základě ustanovení $ 91 odst.
1 zákona č. 128l20a0 Sb., o obcích. Dále sezniímil zúěastněné, že v oznámení
dosavadního staÍosty o koniíníustavujícíschůze bylo uvedeno, že svolává zasedání
zastupitelstva obce za pouŽití ustanovení $105 odstavce 5 zákona. Seznámil
zúěastněné, že tento odstavec 5 neexistuje, neboť $105 obsahuje pouze odstavec 1 a 2.
Aby se nemuselo s ohledem ne tyto skutečnosti svolávat nové ustavující zasedání pro
neplatnost svol:ání schůze v důsledku toho, Že došlo k poruŠenízákona ze strany
svolavatele, předloŽil zastupitel návrh usnesení. Zároveň byl rozdán program, kteý
byl součástínavrhovaného usnesení, přítomným zastupitelům a oběanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje' že mylné uvedení $ 92 odstavec 1 a $ 105
odstavec 5 v oznámení o koniání ustavující schůze Zastupitelstva obce Tmová nebrání
pruběhu schůze dle následujíciho progranru:
D Zahájení
ID Urěení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
III) Schválení programu
IV) Volba starosty a místostarosty
I určenípočtu mÍstostarostů
r! určení,které funkce budou ělenové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění ($ 84 odstavec 2 písm. n, zákona o obcích)
l určenízpůsobu volby Stafosty a místostarosty
il volba Staťosty
i] volba místostarosty
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V)

Ztízeni firraněnílro a kontrolního výboru
l urěení počtu čienůfinančníhoa kontrolního výboru
[j volba předsedy finaněního vyboru
Ú volba předsedy kontrolního výboru
i--i volba členůfinančníhoqýboru
il volba členůkontrolního výboru
VI) Rozhodnutí o odměnách za qýkon funkcí neuvolrrěných člerrůzastupitelstva
($ 72 zákona o obcích)
VII)Diskuse
Předsedající nedal hlasovat o návrhu usnesení'

Předsedající urěil zapisovatelem zápisu Alexandra Kopeckého a ověřovateli pana
Hynka opoleckého a Václava Jindřicha. Předsedaj icí lryzval přítomné, jestli se někdo
chce k návrhu vyjádřit.
Zastupitel Hynek opolecký poukžnal, Že je nutné se vyjádřit k mylně uvedeným
paragrafum v ozniímení o koniíní Ustavující schůze, rra které poukazal pan Kopeckij.
Nevyjádření se, by mohlo vést ke zpochybnění konání schůze a celého jejího
rnýsledku. Dále poukázal. že je nutné, aby zastupitelé hned úvodem složili slib
zastupitelů.
Po poradě zastupitelů s předsedajícím bylo předsedajícími přistoupeno ke sloŽení slibu
zastupitelů.
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Předsedající v souladu s $ 69 odst. 2 zžkona o obcích vyzval přítomnéčleny
zastupitelstva ke sloŽení slibu. Před sloŽením slibu předsedající upozornil přítomné
členy zastupitelstva, že odmítnutísložit slib nebo sloŽení slibu s výlrradou má za
následek zánik mandátu ($ 55 zákona č. 49I/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
SloŽení slibu proběhlo tak, že předsedající přeěetl slib stanovený v $ 69 odst. 2 zákona
o obcích _ ,,Slibuji věmost Českérepublice. Slibuji na svou ěóst á svědom! že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanůa řídit se Ústavou a
zákony Českérepubliky." Dále jmenovitě vyzval'přítomné členy zastupitelstva ke
složeníslibu pronesením slova
a podpisem na připraveném archu (příloha ě.
',slibuji'o
2). Každý zastupitel obdrŽel osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Trnová'
Žaany člen zastupitelstva neodmítl sloŽit slib ani nesloŽil slib s výhradou.

Po složeníslibu zastupitel pan Miroslav Vojtěclrovský poblahopřálvolebnímu uskupení "Pro
obec a občany" k vítězstvíve volbách. Dále poukázal na nápadnou podobnost programů obou
volebních uskupení a prohlásil, že pokud se vítěznémuvolebnirnu uskupení podďí splnit svůj
progrÍrm' dojde tak i k naplnění volebního programu uskupení ,,Čistá Trnováo' a vyzval tedy
k vzájemné spolupráci obou uskupení v zásadních bodech iejich volebního programu.
Zátoveň zďŮrazni|, Že jsme sloŽením slibu slíbili, že se budeme řídit zákony Českérepubliky,
a že poěáteční diskuse o progr€unu' zahÍ$eni schůze, slibu by neměly být brany jako
obstrukce' ale jako snaha postupovat podle zákonného předpisu Ministerstva vnitra České
republiky. Dále irrformoval předsedajícího, že pokud takto chtěl konat na ziíkladě jednacího
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řádu obce Trnová, pak předsedajícím Volený postup byl možný. Poukázal na to, Že pan
opolecký je pověřený volebrrí straÍrou "Či$á Trnová _ Žijme lépe!" kontrolou prubchu
Ustavujícího zasedání apožádal o jeho respektoviírrí při předkládání jeho připomínek.
Předsedající nepotvrdil, že by postupoval dle jednaciho řádu obce Trnová. Pouze oznámil'
jako dosavadní starosta' Že jednací řád obce je připraven pr'o úpravy, neboť jiŽ je zastaralý.
Předsedající zopakoval, Že zapisovatelem zápisu je pan Alexandr Kopeckij a ověřovateli
pánové Hynek oprrlecký a Václav Jindřich. Zopakování bylo bez výhrad. Předsedající poté
navrhl doplnit budoucí zasfupitelstvo o dalšívýbory. Byl upozorněn, že o takovém návrhu se
můŽe diskutovat a hlasovat aŽ později, rreboť by to bylo v rozporu S programem schťtze.

S"c

byď*c nt-gtg

g ra

ilt u

:

Předsedající seznámil přítomné s návrhenr programu v souladu s informací
zveřejněnou na úředníclesce. Navrhl zrušeníbodu 3/ Kontrola usnesení a jeho
nahrazení rovněŽ bodem 3/ Volba volebrrí komise. Dále předloŽil návrh na rozšiření
-Irnová.
Před hlasováním dal
bodu 5/ Ustawjícíschůze obecního zastupitelstva trbce
předsedající moŽnost vyjádřit se přítomným občanům'Zastupitel pan opolecký
doporučil postupovat nadále dle již v úvodu zaseďání jím a panem Kopeckým
předneseným a předloženým programem, neboť je obdobný s navrhovanými změnami
progÍamu předsedajícím a při doplnění bodu ó) s jednotlivými odrážkami se mohou
přítomní v programu orientovat'

Předsedající dal hlasovat o návrhu.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje následující program ustavujícího zasedání;

l)

Zahájení

2) Určenízapisovatele a ověřovatelů zasedání
3) Volba volební komise
4) Volba starosty a místostarosty

určenípočtu místostarostů
b. určení,které ťunkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění ($ 84 odstavec 2 písm. n, zákona o obcích)
c. určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
d. volba starosty
e. volba místostarosty
a,

5)

Z;íu;enífinančního a kontrolniho výboru
a. určenípočtu členůfinančníhoa kontrolního výboru
b. volba předsedy Íinančníhovýboru
c. volba předsedy kontrolního qýboru
d. volba členůÍinančníhovýboru
e. volba členůkontrolního výboru

6)

Z'ťln'ení výboru stavebního,

místníhohospodářství a sociálního
a. určenípočtu členůvýboru stavebního, místníhohospodářství a sociálního
b. volba předsedy stavebního výboru

LJstaw,iíci zasedáni

volba
d. volba
e. volba
f. volba
g. volba
c.
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předsedy výboru místníhohospodářství
předsedy sociálnÍho výboru
členůstavebního qýboru
členůvýboru místníhohospodářství
členůsociálního ýboru

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členůzastupitelstva ($ 72
zákona o obcích)

7)

8) Diskuse
e) Závěr

Výsledek hlasování: Pro 7
Usnesení č. 1/1 bylo schváleno.
Bod

3.i

Proti 0

Zdrželi se 0

_ v-rrlba volebnÍ komise

Předsedající navrhl, předsedou volební komise zastupitele pana Miroslava
Vojtěchovského a členy volební komise pány Jaroslava Maška a Václava Jindřicha.
Před hlasovráním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své
stanovisko - Žaane dalšístanovísko ,'"nes"no nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schválilo předsedou volební komise pana Miroslava
Vojtěchovskóho a členy volební komise pana Jaroslava Maška a pana Václava
Jindřicha.
Výsledek blasování: Pro 6
Usnesení č. 2l L bylo schváleno.

Bod 4

:

Proti 0

Zdtže| se
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Předsedající navrhl' aby zastupitelswo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny. Před hlasoviáním byla dána moŽnost zastupitelům i přítomným
občanůmsdělit své starrovisko.
Zastupitel pan Miroslav Vojtěchovský poukazal na etickou zásadu demokratických
voleb, že tavržený kandidát by neměl hlasovat sám pro sebe' a že při takto těsném
výsledku voleb, jaký byl v Trnové, byvá ku prospěchrr dalšíhofungování
zastupitelstva v daném volebním období oboustranné podíleníse na vedení obce.
Zduraznil, že zastupitelé z řad SNK ''ČISTÁ rnNovÁ - Žlrur LÉPE!'' navrhují, že
demokraticky budou hlasovat pro starostu pana Moravěika, z vítěznéhouskupeď, a že
zastupitelé z Ťad vitězného uskupení SNK ''Pro obec a občany'' by v rámci slušnosti a
politické korektnosti měli recipročně umožnit získat funkci místostarosty kandidátovi
SNK ''CISTA TRNOVA - ZTJ}I4E LEPE!". K tomuto návrhu nebyly ze strany
přítomných zastupitelů vzneseny žáďné připomínky. Vznikl rak pr'edpoklad, že
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navrhovaná dohoda bude následně respektována. Zaane dalšístanovisko či odmítnutí
rrávrhu' vzneseno nebylo.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro .... 7...... Proti ........0....... Zdrželi se ....0....
Usnesení ě. 3/l bylo schváleno.

Předsedající dále navrhl' aby funkce starosty obce byla vykonávánajako neuvolněná
ve smyslu $ 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla
dána moŽnost zastupitelům i přítomným oběanům sdělit své stanovisko.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová v souladu s $ 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitolstva neuvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 411 bylo schváleno.

c. L'rčcni
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Předsedající navrhl, Že volba starosty a místostarosty bude tajným lrlasovárrím. Tajné
volby proběhnou tak, že každý zastupitel napíšena lístek svůj návrh na starostu a po té
jej odevzdají do připravené hlasovací umy. Následně budou volební kornisí spočítany
hlasy pro jednotlivé zastupitele. Poznamenal, že členůmzastupitelstva bude um'ožněno
výsledek sčítanízkontrolovat' Změnu způsobu hlasor'árrí musí schválit zastupitelstvo.
Předsedajícívyzl,a| členy zastupitelstva kpřednesení návrhťr na změnu způsobu
hlasování.
Zastupitel pan opolecký upozomil, Že takto můŽe bý v umě až sedrn lístkůse sedmi
jmény zastupitelů, a že v tomto případě nebude zvolen starosta. Volba by se pak
opakovala na některém s následujících zasedání zastupitelstva' Dále řekl, nebude-li
zvolen nový starosta nejdéle do šesti měsíců od konání Ustavujícíschůze' pak jmenuje
správcem obce ředitel Krajského uřadu. Poznamenal, Že v zájmu všech je zvolení
starosty, a vzhledem k tomu navrhl volit veřejným hlasováním. Upozornil také, že tato
volba je rychlejšía v rámci etického kodexu při demokratických volbách, o kterém se
zmínil pan Vojtěchovský v předcházející časti jednání, není třeba se obávat o výsledek
volby' Vzlrledem k tomu, že by se průběh schůze neúměrně protalrl, navrhl Miroslav
Vojtěchovský, aby bylo hlasování veřejné.
Žaane dďší návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Trnová schvaluje veřejný způsob volby starosty a
místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se CI
Usnesení č' 5li bylo schváieno.

í

dáIe upozornil, Že nejdříve bude volen Starosta a po .ieho zvolení,
případně po nezvolení Žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty.
Předsedajíc
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o jednotlivých kandidátech bude hlasováno vpořadí, v jakém byli navrŽeni, přičemž
po platném zvolení konkrétníhokandidátajiŽ nebude v hiasování pokraěovano.
d. s.íirr''rhtlvárli [iarrclrciátLi
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Předsedajíci vyzval členy zasfupitelsťva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující náwhy:
Člen zastupitelstva Vácíav Jindřich navrhl zvolit do funkce starosty pana Šbfana
Moravěíka.
Žaany 1tny návrh nebyl předloŽen.
Před hlasováním byla dana moŽnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své
stanovisko. Žaane shnovisko sděleno nebyló.

Návrh usnesení:
Zastupitelsfvo obce Trnová volí starostou Štefana Moravčíka.
Výsledek hlasování: Pro ....ó.... Proti...0.... Zďrželi se 1.
Usnesení 6/1 bylo schváleno.

Následně formálně převzal nově zvolený starosta od dosavadnílro starosty vjedné
osobě vedení zasediíní (dále veden jako ,,předsedající..).
c'
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Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávaní návrhů na funkci místostarosty.
sllr nodány následující návrhy:
Clen zastupitelstva Václav Jindřich navrhl zvolit do funkce místostarosty pana
Miroslava Nezbedu.
Člen zastupitelstva Miroslav Vojtěchovský navrhl zvolit clo funkce míStostarosty pan,a
Alexandra Kopeckého.
Před hlasovánírn byla dána moŽnost zastupitelům i přítomn;fm oběanům sdělit své
stanovisko. Zádné starrovisko sděleno nebylo. První hlasoviínípředloženého návrhu

usnesení proběhlo nejasně, volba musela

bý opakována.

Návrh usnesenÍ:
Zastupitelstvo obce Trnová volí místostarostou Miroslava Nezbedu.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 3 Zdňeli se 0
Usnesení 7lI bylo schváleno'
Vzhledem ke skutečnosti, že první ze dvou návrhů na místostaťostu byl schválený,
byla volba místostarosty ukončena.
t*r&
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Předsedající infonnoval o povinnosti ďídit finanění a kontrolní výbor ($ 1 17 odst. 2 a
$ 84 odst. 2 písm. o, Zákona o obcích), neboť funkčníobdobí ýboru předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původníhozastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členůvýboru, který musí být lichý ($ 118 odst.2 zákona oobcích),
přičemŽ finančnía kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (!i 119 odst' l zákona o
obcích). Navrhl, aby zastupitelswo zřídilo finanění výbor a kontrolní výbor, přičemŽ
každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyi. Před hlasovaním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanůmsdělit své stanovisko'
Zastupitel parr Hynek opolecký upozomil, že člerry kontrolrrílro nebo finančního
výboru nemohou byt starosta, ani místostaÍosta"($ 119 odst' l zákona o obcích), a že
ě1eny výboru mohou b1fi členovézastupitelstva i jiné osoby' pouze předsedou výboru
můžLtÍ j"'' člen zástupitelstva ($ 117 odst- 4 zákona oobcích). Žadng datsi
stanovisko sděleno nebylo'

Návrh usnesení:
Zastúpitelsťvoobce Trnová zřizuje finančnívýbor a kontrolní výbor. oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 0 Nehlasovali 1
Usnesení č' 8/1 bylo schváleno.
lr \'.'lir:" l)t'ť''i.;(r,l\
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Předsedající vyzval členy zastupitelstva kpodávání návrhů na funkci předsedy
ťrrrančníhovýboru. Byly podrány následující návrhy:
Člen zastupitelstva ŠtefanMoravěík navrhl zvolit do funkce předsedy finančního
qiboru Václava Jindřicha.
Člen zastupitelsťva Miroslav Vojtěchovský navrhl zvo|it do fi'u:kce předsedy
finaněního výboru Hynka opoleckého.
Člen zastupitelstva ŠtefanMoravěík navrhl zvolit do funkce předsedy finaněního
ýboru Jaroslava Maška.
Pied h1asováním byla dána moŽnost zastupitelťrm i přítomn;ým občanůmsdělit své
stanovisko ' Žaane stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Trnová volí předsedou finančního výboru Václava Jindřicha.
"bce
hlasování: Pro 3 Proti 3 Zdrželi se t

Z*t"ptt.'rí""
Výsledek

Usnesení nebylo schváleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Trnová
opoleckého.
Výsledek hlasování: Pro
Usnesení nebylo schváleno.

volí předsedou finančníhovýboru

2 Proti 1

Zdrželi se 4

Hynka

