OBEC TLUMAČOV
Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen "ZO")
konaného dne 2.11.2014 od 17:00 hodin v místním pohostinství.
Jednací číslo: 1
Zahájení zasedání
Zasedání ZO bylo zahájeno v 17.05 hodin dosavadním starostou obce Konopem Jaroslavem.
Před zahájením zasedáním bylo členům ZO předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce.
Dosavadní starosta konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se Zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích.
Z prezentační listiny (příloha č.1) je přítomných členů ZO 7, takže je usnášeníschopné.
Přítomní zastupitelé: Kabourek Miroslav, Hruška Josef, Polák Milan, Kuneš Josef, März
Václav, Marešová Jana, Sladký Václav.
Omluven: 0
Složení slibu člena zastupitelstva
Dosavadní starosta vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu, upozornil,
že odmítnutí složit slib, nebo složení slibu s výstrahou, má za následek zánik mandátu.
Po přečtení slibu jmenovitě vyzval členy ke složení slibu pronesením slova "SLIBUJI"
a podpisem na připraveném archu (příloha č.2).
Žádný zastupitel neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výstrahou.
Určení ověřovatelů a zapisovatele - návrh ověřovatelů zápisu: Hruška Josef a Sladký
Václav, jako zapisovatel navržen Švec Michal.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Schválení programu:
1. Volba starosty a místostarosty:
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru:
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
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3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
4. Diskuse.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Bod 1 - volba starosty a místostarosty
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:
Dosavadní starosta navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná
ve smyslu § 71 Zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s § 84 ods.2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Dosavadní starosta navrhl, aby volba starosty a místostarosty probíhala veřejným hlasováním.
Vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné jiné
návrhy nebyly podány.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Dosavadní starosta dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně
nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
c) volba starosty:
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Dosavadní starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty.
Člen zastupitelstva pan Josef Hruška navrhl do funkce starosty pana Miroslava Kabourka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tlumačov volí starostu pana Miroslava Kabourka:
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č.5 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako "předsedající").
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d) volba místostarosty:
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty.
P. Kabourek navrhuje na funkci místostarosty pana Hrušku Josefa.
P. Kuneš Josef, navrhuje na funkci místostarosty pana Václava Sladkého.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tlumačov volí místostarostu pana Hrušku Josefa.
Výsledek hlasování: Pro: 4
Usnesení č.6 bylo schváleno.

Proti:0

Zdrželi se: 3

Bod 2 - zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tlumačov zřizuje finanční a kontrolní výbor, tyto výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.7 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

b) volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru.
Návrhy: Pan Kabourek navrhl do funkce předsedy finančního výboru Marešovou Janu.
Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tlumačov volí předsedu finanční výbor Marešovou Janu:
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č.8 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 1

c) volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru.
Návrhy: Kabourek navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru Poláka Milana
Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tlumačov volí předsedu kontrolního výbor Poláka Milana
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.9 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0
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d) volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního výboru.
Návrhy: Kabourek starosta obce navrhl za členy finančního výboru Konopa Jaroslava a Horna
Vladimíra.
Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tlumačov volí členy finančního výboru Konopa Jaroslava a Horna
Vladimíra.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.10 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

e) volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na členy kontrolního výboru.
Návrhy: Kabourek starosta obce navrhl za členy kontrolního výboru Märze Václava
a Vondraše Pavla.
Žádné jiné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tlumačov volí členy kontrolního výboru Märze Václava a Vondraše
Pavla
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č.11 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 1

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byly v souladu s §72 Zákona
o obcích a Nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční
odměna ve výši 460,- Kč, a to ode dne 3.11.2014. Předsedající navrhl též měsíční odměnu
ve výši 5.000,- Kč za výkon funkce místostarosty obce. Před hlasováním nebyly členy ZO
podány žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. n) Zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena ZO ve výši 460,- Kč měsíčně a to od 3.11.2014.
Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.12 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tlumačov v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. n) Zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena ZO ve výši 5.000,- Kč
měsíčně a to od 3.11.2014.
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Výsledek hlasování: Pro: 7
Usnesení č.13 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod 4 - diskuse
Nově zvolený starosta p. Kabourek zhodnotil a poděkoval za osmileté působení ve funkci
starosty p. Konopovi, a jelikož nebyly vzneseny žádné další diskusní příspěvky, poděkoval
všem přítomným za účast.
Přílohy tohoto zápisu jsou k nahlédnutí na OÚ:
1) Prezentační listina.
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce.
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání.
Zapsal: Michal Švec

Zápis byl vyhotoven dne 2.11.2014

Podpisy ověřovatelů zápisu: ............................................................................................

........................................................
Starosta

................................................
Místostarosta
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