Obec Třanovice

Zápis
I. ustavujícího zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE
konaného dne 9.11.2010 v 17 00 hod.
Přítomno dle presenční listiny

15
8

členů ZO Třanovice
občanů

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Třanovice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 17.03 hodin nejstarším členem zvoleného zastupitelstva Ing. Česlavem Romanem
(„dále jako „předsedající“).
Nově zvoleným zastupitelům obce bylo 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 zasláno doporučeným dopisem a to registračním
úřadem (Magistrátem města Frýdku – Místku).
Předsedající schůze konstatoval, 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. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Obecního úřadu Třanovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a
to od 1. listopadu 2010 do 10. listopadu 2010. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

2. Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil 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 předsedající přečetl 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 jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Davida Molitora a Ing. Zbyhněva
Janczyka a zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné
protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Davida Molitora a Ing.
Zbyhněva Janczyka a zapisovatelem Ing. Karinu Tomanovou.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 1/I/ZO/2010 bylo schváleno.

4. Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
I) Volba starosty, místostarosty a rady obce
 určení způsobu volby starosty a místostarosty,
 určení počtu místostarostů
 určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
 volba volební komise
 volba starosty
 volba místostarosty
 volba rady obce
II) Zřízení finančního, kontrolního a výboru pro národnostní menšiny
 určení počtu členů výborů
 volba předsedy finančního výboru
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 volba předsedy kontrolního výboru
 volba předsedy výboru pro národností menšiny
 volba členů finančního výboru
 volba členů kontrolního výboru
 volba členů výboru pro národností menšiny
III) Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce Třanovice
IV) Diskuse, různé
V) Přečtení usnesení, závěr
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 2/I/ZO/2010 bylo schváleno.

Bod I - volba starosty, místostarosty a rady obce:
Určení počtu místostarostů:

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č.3 /I/ ZO/2010 bylo schváleno.
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění:

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve
smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 4/I/ ZO/2010 bylo schváleno.
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Určení způsobu volby starosty, místostarosty a rady obce:

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty,
místostarosty a dalších tří členů rady obce veřejně hlasováním. Změnu způsobu
hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými
členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předány
ke spočítání zvolené volební komisi, členům zastupitelstva bude umožněno výsledek
sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na
změnu způsobu hlasování. Byl podán návrh na tajné hlasování. Předsedající dal o
tomto návrhu hlasovat:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a
rady postupem uvedeným předsedajícím.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 5/I/ZO/2010 bylo schváleno.
Volba volební komise:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy volební komise.
Byly podány následující návrhy: Ing. Milan Glajcar, Jan Fójcik, Mgr. Zuzana
Tomanová
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí členy volební komise Ing. Milana Glajcara, Jana
Fójcika, Mgr. Zuzanu Tomanovou
Výsledek hlasování: Pro 12 Proti - Zdrželi se 3
Usnesení č. 6/I/ZO/2010 bylo schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
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.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Petr Korč navrhl zvolit do funkce
starosty Bc. Jana Tomiczka, člen zastupitelstva Jan Fójcik navrhl zvolit do funkce
starosty Ing.Česlav Romana. Před tajným hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí starostou Bc. Jana Tomiczka.
Výsledek tajného hlasování: odevzdáno 15 hlasovacích lístků
Pro Bc. Jana Tomiczka 12 hlasů, Pro Ing. Česlava Romana 2 hlasy, 1 se zdržel hlasování

Usnesení č. 7/I/ZO/2010 bylo schváleno.

3

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“). Nově
zvolený starosta poděkoval za projevenou důvěru, ocenil blízkou a kolektivní spolupráci,
která byla tím pádem i produktivní. Řekl, že nadcházející období pravděpodobně nebude
jednoduché, avšak věří, že v nastávajícím volebním období dojde k ještě větší součinnost a
spolupráci s občany, s občanskými sdruženími v obci, aby se všichni dokázali dohodnout.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do funkce místostarosty
Ing. Petra Korče. Před tajným hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí místostarostou Ing. Petra Korče
Výsledek tajného hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se 1
Usnesení č. 8/I/ZO/2010 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů pro funkci radních a volba členů rady:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů pro funkci radních. Počet
členů rady je při 15 - členném zastupitelstvu 5 a starosta a místostarosta jsou vždy
členy rady, volí se tedy další 3 členové rady. Byly podány následující návrhy: Ing.
Česlav Roman, Josef Gomola, Miroslav Lejka. Před tajným hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí radními Ing. Česlava Romana, Josefa Gomolu,
Miroslava Lejku
Výsledek tajného hlasování: Ing. Česlav Roman 15hlasů, Josef Gomola 14 hlasů,
Miroslav Lejka 14hlasů
Usnesení č. 9/I/ZO/2010 bylo schváleno.
*

*

*

Bod II - Zřízení finančního, kontrolního a výboru pro národnostní
menšiny:
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční, kontrolní a
výbor pro národnostní menšiny [§ 117 zákona o obcích], neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo 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 jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona
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o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, kontrolní výbor a výbor
pro národností menšiny, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán
nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a výbor pro
národnostní menšiny. Všechny výbory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č. 10/I/ZO/2010 bylo schváleno.
Zastupitelstvo odhlasovalo tajný způsob volby pro volbu starosty, místostarosty a členů rady
obce. Další volba tzn. volba předsedů výborů finančního, kontrolního a výboru pro
národnostní menšiny, stejně tak jako volba členů výborů bude probíhat aklamací.
Volba předsedy finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do
funkce předsedy finančního výboru Ing. Břetislava Korče. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí předsedou finančního výboru Ing. Břetislava
Korče.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se 1
Usnesení č. 11/I/ZO/2010 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit do
funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Milana Glajcara. Před hlasováním byla dána
možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí předsedou kontrolního výboru Ing. Milana
Glajcara
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se 1
Usnesení č. 12 /I/ZO/2010 bylo schváleno.
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Volba předsedy výboru pro národnostní menšiny:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy výboru
pro národnostní menšiny. Byly podány následující návrhy: Předsedající navrhl zvolit
do funkce předsedy výboru pro národnostní menšiny Ryszarda Jochymka. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí předsedou výboru pro národnostní menšiny
Ryszarda Jochymka.
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se 1
Usnesení č. 13/I/ZO/2010 bylo schváleno.
Volba členů finančního a kontrolního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru, finančního a výboru pro národností menšiny. Byly podány následující návrhy:
Ing. Karel Březina a Richard Mazurek prostř. jako člen finančního výboru,
Martin Smilovský a Karel Martynek jako člen kontrolního výboru,
Mgr. Beata Nowoková a Helena Korčová jako člen výboru pro národnostní menšiny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí členy finančního výboru Ing. Karla Březinu a
Richarda Mazurka prostř.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi se Usnesení č.14 /I/ZO/2010 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí členy kontrolního výboru Martina Smilovského a
Karla Martynka
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se 1
Usnesení č.15 /I/ZO/2010 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice volí členy výboru pro národnostní menšiny Mgr.
Beatu Nowokovou a Helenu Korčovou
Výsledek hlasování: Pro 14 Proti - Zdrželi se 1
Usnesení č. 16/I/ZO/2010 bylo schváleno.
*

*

*
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Bod III – Schválení jednacího řádu
V souladu s ustanovením § 96 zákona o obcích byl vypracován Jednací řád
zastupitelstva obce Třanovice. Jednací řád zastupitelstva obce Třanovice obdrželi
členové zastupitelstva předem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Třanovice v souladu s ust. § 96 zákona o obcích, schvaluje
Jednací řád zastupitelstva obce Třanovice.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti - Zdrželi seUsnesení č. 17/I/ZO/2010 bylo schváleno.

Bod IV - Diskuse






Předsedající vyzval zastupitele, aby mu e-mailem nebo písemně zaslali vizi, v jaké
oblasti by v budoucím volebním období chtěli pracovat, co by chtěli zlepšit, změnit
Místostarosta připomenul společné foto, které by měli zastupitelé pořídit po ukončení
zastupitelstva.
Pan Karel Blahut pogratuloval zvoleným zastupitelům, zároveň řekl, že bude
schválena změna UP č. 3, kterážto bude pouze změnou termínu platnosti UP a
v souvislosti s tím je upozornil na novelu stavebního zákona, která bude účinná od r.
2012 - obec, která bude bránit investorovi v jeho záměru, který je v souladu s UP jej
bude muset odškodnit (v souvislosti s průmyslovou zónou Hnojník-Třanovice). Pan
Blahut řekl, že má informace, že KB Král se již snaží skupovat pozemky v zóně.
Ing. Radim Pašek popřál nově zvoleným zastupitelům hodně úspěchů, rovněž aby
nepodléhali charizmatu staronového starosty, vyzval zastupitele, aby na zasedáních
ZO o problémech vedli více diskuse a nebyli ve svých názorech tak jednotní.
*

*

*

Předsedající přečetl usnesení, která byla přijata na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce a
ukončil zasedání zastupitelstva v 18.05hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 10. listopadu 2010
Zapisovatel: Ing. Karina Tomanová
Ověřovatelé:

Mgr. David Molitor………………….. dne ...........................................
Ing. Zbyhněv Janczyk .......................... dne ...........................................

Starosta:

Bc. Jan Tomiczek……………..…......... dne ...........................................

Místostarosta:

Ing. Petr Korč…….……………………..dne ...........................................
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