Zápis č. 6/2014
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Tuklaty konaného
dne 4. 11. 2014 od 19.00 hod Na Faře, Na Valech 19. Tuklaty.
Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Michal Chroust, Jana
Ammerlaan, Drahomír Ducháč, Lukáš Koníček, Martina Milotová, Petr Horký
Omluveni:
Program:
- Zahájení zasedání a přivítání zastupitelů a hostů
- Provedení prezence (podepsání prezenční listiny Příloha č. 1) a kontroly
Osvědčení zastupitelů o zvolení členem zastupitelstva.
- Konstatování o tom, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se, v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, konalo do 15 dnů ode
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování
(lhůta uplynula dne 24. 10. 2014 žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93
odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Tuklaty zveřejněna v
souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. 10. do 4. 11. 2014.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“. Dle prezenční listiny
přítomných členů zastupitelstva (viz příloha 1) konstatuji, že přítomno je 9 členů
zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
- Vyzývám všechny členy zastupitelstva ke složení slibu podle § 69 odst. 2 zákona o
obcích. Je mou povinností Vás upozornit, že odmítnutí slibu, 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 proběhne tak, že dosavadní starosta přečte znění slibu stanoveném v § 69 odst. 2
zákona o obcích a jednotliví zastupitelé složí slib pronesením slova „slibuji“ a stvrdí jej
podpisem, který je přílohou zápisu.
SLIB – „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
- Určení ověřovatelů a zapisovatele.
Zapisovatel: Ing. Zbyněk Růžička
Ověřovatelé zápisu: Drahomír Ducháč, Chroust Michal
Zastupitelstvo obce Tuklaty určuje usnesením č. 1/6/2014 ověřovateli zápisu Drahomíra
Ducháče a Michala Chrousta a zapisovatelem ing. Zbyňka Růžičku
Usnesení č. 1/6/2014 bylo schváleno v počtu hlasů 9 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Drahomír Ducháč, Jana
Ammerlaan, Lukáš Koníček, Petr Horký, Martina Milotová, Michal Chroust Proti: 0
Zdržel se: 0
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Zastupitelstvo obce Tuklaty schvaluje usnesením č. 2/6/2014 následující program ustavujícího
zasedání:
1. Volba starosty a místostarosty
a/
určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
b/
určení způsobu volby starosty a místostarosty
c/
volba starosty
d/
volba místostarosty
2. Diskuse
Usnesení č. 2/6/2014 bylo schváleno v počtu hlasů 9 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Drahomír Ducháč, Jana
Ammerlaan, Lukáš Koníček, Petr Horký, Martina Milotová, Michal Chroust Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 1: Volba starosty a místostarosty
Předsedající navrhl tajný způsob hlasování. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými
členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím
spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno sčítání zkontrolovat.
Předsedající navrhl tajný způsob hlasování
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 3/6/2014:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
- tajný způsob volby starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.
Usnesení č. 3/6/2014 bylo schváleno v počtu hlasů 9 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Drahomír Ducháč, Jana
Ammerlaan, Lukáš Koníček, Petr Horký, Martina Milotová, Michal Chroust Proti: 0
Zdržel se: 0
Předsedající přečetl volební řád tajné volby starosty a místostarosty.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 4/6/2014:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
- volební řád ustavujícího zasedání OZ Tuklaty, který je nedílnou přílohou tohoto
usnesení a
- členy volební komise
Usnesení č. 4/6/2014 bylo schváleno v počtu hlasů 9 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Drahomír Ducháč, Jana
Ammerlaan, Lukáš Koníček, Petr Horký, Martina Milotová, Michal Chroust Proti: 0
Zdržel se: 0
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.
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Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo 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.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 5/6/2014:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
- zvolení jednoho místostarosty
Usnesení č. 5/6/2014 bylo schváleno v počtu hlasů 9 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Drahomír Ducháč, Jana
Ammerlaan, Lukáš Koníček, Petr Horký, Martina Milotová, Michal Chroust Proti: 0
Zdržel se: 0
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty byla vykonávána jako uvolněná a místostarosty
neuvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 6/6/2014:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení č. 6/6/2014 bylo schváleno v počtu hlasů 9 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Drahomír Ducháč, Jana
Ammerlaan, Lukáš Koníček, Petr Horký, Martina Milotová, Michal Chroust Proti: 0
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 7/6/2014:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
schvaluje
- v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce
místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn.
Usnesení č. 7/6/2014 bylo schváleno v počtu hlasů 9 – 0 – 0.
Pro: Petr Jenšovský, Ing. Ivan Franc, Monika Petrisková, Drahomír Ducháč, Jana
Ammerlaan, Lukáš Koníček, Petr Horký, Martina Milotová, Michal Chroust Proti: 0
Zdržel se: 0
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byl podán
následující návrh: Člen zastupitelstva Ing. Ivan Franc navrhl zvolit do funkce starosty Petra
Jenšovského.
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 8/6/2014:
Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
zvolilo
- tajnou volbou starostou Petra Jenšovského počtem 8 platných hlasů.
Usnesení č. 8/6/2014 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty: Byl
podán následující návrh: Členka zastupitelstva Jana Ammerlaan navrhla zvolit do
funkce místostarosty Moniku Petriskovou
Zastupitelstvo obce po projednání přijalo usnesení č. 9/6/2014:

3

Zastupitelstvo obce Tuklaty
I.
zvolilo
- tajnou volbou místostarostkou Moniku Petriskovou počtem 7 platných hlasů.
Usnesení č. 9/6/2014 bylo schváleno.
Bod č. 2: Diskuze
Proběhla krátká diskuze s přítomnými občany Tuklat.
Starosta ukončil zasedání 19.55 hod.
Zapsal: Ing. Zbyněk Růžička

Ověřovatelé zápisu:
Drahomír Ducháč
v. r.

Michal Chroust
v. r.

Petr Jenšovský
Starosta obce
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