Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Tišnovská Nová Ves
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Tišnovská Nová Ves (dále ZO) bylo zahájeno dne
30.10.2018 v 19:30 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 dosavadní starostkou Mgr. Petrou
Jakešovou, Ph.D.
Přítomni: Ing. Vladislav Fic: přítomen
Vojtěch Fic
: přítomen
Jiří Jakeš
: přítomen
Vladimír Jakeš
: přítomen

Mgr. Jakešová Petra, Ph.D.: přítomen
Vítězslav Janda.
: přítomen
Vladimír Krézek
: přítomen

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno 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.
Předsedající schůze konstatovala, 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
19.10.2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na
úřední desce zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 20.10.2018 do
30.10.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (př. 1)
konstatovala, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),
takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila 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 přečetla 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 Tišnovská Nová Ves a jejích občanů a řídit se Ústavou a
zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (př. 2). Žádný člen
zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
1. Zahájení zasedání – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6. Pověření k zastupování obce ve svazcích obcí
7. Diskuse
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Bod č. 1: Zahájení zasedání – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhla jako ověřovatele zápisu p. Vladimíra Krézka a p. Vladimíra Jakeše. Jako
zapisovatelka byla navržena Mgr. Petra Jakešová, Ph.D.
Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Vladimíra Krézka a p.
Vladimíra Jakeše a jako zapisovatelku Mgr. Petru Jakešovou, Ph.D.
Výsledek hlasování:
Pro: všichni přítomní
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 2 Schválení programu:
Předsedající seznámila 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 dala předsedající možnost
vyjádřit se přítomným zastupitelům. Předsedající dala hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
1. Zahájení zasedání – určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
6. Pověření k zastupování obce ve svazcích obcí
7. Diskuse
Výsledek hlasování:
Pro: všichni přítomní
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 3 Volba starosty a místostarosty:
1/ Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo 1 místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
nebylo vzneseno.
Návrh usnesení č. 3/1:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves schvaluje zvolení 1 místostarosty.
Výsledek hlasování:
Pro: všichni přítomní
Usnesení č. 3/1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

2/ Určení, které funkce budou členové vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty, místostarosty a členů zastupitelstva obce byly
vykonávány jako neuvolněné ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 3/2:
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Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty, místostarosty a členů zastupitelstva obce nebude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování:
Pro: všichni přítomní
Usnesení č. 3/2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

3/ Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva, aby přednesly návrhy na způsob volby starosty a
místostarosty. Bylo navrženo tajné hlasování. Další návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 3/3:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves schvaluje volbu starosty a místostarosty tajným
hlasováním.
Výsledek hlasování:
Pro: všichni přítomní
Usnesení č. 3/3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

4/ Volba starosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k tajné volbě starosty. Při tajné volbě starosty bylo
rozdáno 7 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 7 hlasovacích lístků, z toho 6 platných a 1
neplatný. Výsledky tajné volby starosty byly následující: Mgr. Petra Jakešová, Ph.D. získala 5
hlasů, Vítězslav Janda získal 1 hlas.
Návrh usnesení č. 3/4:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves volí starostkou obce Mgr. Petru Jakešovou,
Ph.D.
Výsledek hlasování:
Pro: všichni přítomní
Usnesení č. 3/4 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

5/ Volba místostarosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k tajné volbě místostarosty. Při tajné volbě
místostarosty bylo rozdáno 7 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 7 hlasovacích lístků, z toho
7 platných. Výsledky tajné volby místostarosty byly následující: Vladimír Krézek získal 4
hlasy, Vítězslav Janda 2 hlasy a Jiří Jakeš 1 hlas.
Návrh usnesení č. 3/5:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves volí místostarostou obce p. Vladimíra Krézka.
Výsledek hlasování:

Pro: všichni přítomní

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4 Zřízení finančního a kontrolního výboru:
1/ Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
(§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l, 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
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člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4, zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního
výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1, zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z
nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 4/1:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves zřizuje finanční a kontrolní výbor.
Výsledek hlasování:
Pro: všichni přítomní
Usnesení č. 4/1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

2/ Volba předsedy finančního výboru
Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Vladislava Fice. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení č. 4/2:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves volí předsedou finančního výboru Ing.
Vladislava Fice.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 4/2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Ing. Fic)

3/ Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Vladimíra Jakeše. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení č. 4/3:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves volí předsedou kontrolního výboru p. Vladimíra
Jakeše.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 4/3 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Vladimír Jakeš)

4/ Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy: člen zastupitelstva Ing. Fic navrhl zvolit členem finančního
výboru p. Jiřího Jakeše a předsedající navrhla p. Vojtěcha Fice.
Návrh usnesení č. 4/4/1:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves volí členem finančního výboru p. Jiřího Jakeše.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0
Usnesení č. 4/4/1 bylo schváleno.

Zdržel se: 1 (Jiří Jakeš)

Návrh usnesení č. 4/4/2:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves volí členem finančního výboru p. Vojtěcha Fice.
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Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0
Usnesení č. 4/4/2 bylo schváleno.

Zdržel se: 1 (Vojtěch Fic)

5/ Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy: člen zastupitelstva Ing. Fic navrhl zvolit členem kontrolního
výboru p. Jiřího Jakeše a p. Vítězslava Jandu.
Návrh usnesení č. 4/5/1:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves volí členem kontrolního výboru p. Jiřího
Jakeše.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0
Usnesení č. 4/5/1 bylo schváleno.

Zdržel se: 1 (Jiří Jakeš)

Návrh usnesení č. 4/5/2:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves volí členem kontrolního výboru p. Vítězslava
Jandu.
Výsledek hlasování:
Pro: 6 Proti: 0
Usnesení č. 4/5/2 bylo schváleno.

Zdržel se: 1 (Vítězslav Janda)

Bod č. 5 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Předsedající navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v
platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši jako v minulém volebním období, a to
ode dne 31.10.2018. Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy.
Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení
vlády č. 37/2003 Sb. stanovuje měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva takto:
starosta: 15 000 Kč
místostarosta: 12 000 Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 0 Kč
Odměna bude poskytována od 31.10.2018. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení
slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Výsledek hlasování:
Pro: všichni přítomní
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 6 Pověření k zastupování obce ve svazcích obcí:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves pověřuje Mgr. Petru Jakešovou, Ph.D. k zastupování
obce v DSO Tišnovsko a MAS MOST Vysočiny. Dále zastupitelstvo obce pověřuje Ing.
Martina Schenka k zastupování obce v Platformě proti hlubinnému úložišti.
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Návrh usnesení č. 6/1:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves pověřuje Mgr. Petru Jakešovou, Ph.D. k
zastupování obce v DSO Tišnovsko a MAS MOST Vysočiny.
Výsledek hlasování:
Pro: 6
Usnesení č. 6/1 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Jakešová)

Návrh usnesení č. 6/2:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves pověřuje Ing. Martina Schenka k zastupování
obce v Platformě proti hlubinnému úložišti.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 6/2 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 1

Bod č. 7 Diskuze:
Předsedající seznámila s nabídkou nového sms systému od společnosti Konzulta Brno (př. 3).
Stávající sms systém nesplňuje požadavky na ochranu osobních údajů. Jednorázový poplatek
za převod na nový systém by činil 1000 Kč, měsíční paušál 250 Kč, který zahrnuje 250
volných sms. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. 7:
Zastupitelstvo obce Tišnovská Nová Ves schvaluje nový sms sytém od společnosti
Konzulta Brno.
Výsledek hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se: 1

Předsedající ukončila po projednání všech bodů programu zasedání Zastupitelstva obce
Tišnovská Nová Ves ve 20:30 hod.
V Tišnovské Nové Vsi dne 30.10.2018
Zápis byl vyhotoven dne 4.11.2018

...............................………..
Mgr. Petra Jakešová, Ph.D.
starostka
Ověřovatelé:
Vladimír Krézek …..............................
Dne: 4.11.2018

Vladimír Jakeš: .........................................
Dne: 4.11.2018
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