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Městys TRosKoToVlcE

zastupitelstvo městyse Troskotovice
Troskotovice č.p. 18
p.67L78 Jiřice u Miroslavi

zAPls

o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Troskotovice,
konaného dne 10.11.2OL4, od 10:00 hodin, v sále kulturního domu v Troskotovicích

Předsedající, pan M.Ordoš, ustavujícíschůziZastupitelstva městysé Troskotovice v 10,05
hod, zahájil a přivítal všechny přítomné,Zdůvodnil změnu místa konáníschůze - stavební
práce na budově obecního úřadu.

Předsedajícíkonstatoval, že informace podle § 93 odst. ]- zákona o obcích byla na úřední
desce městyse Troskotovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a
to od 3.LL,2OL4 do L0,1,L.2014" Současně byla informace zveřejněna na ,,elektronické
úřední desce""
Přítomni: Michal Ordoš, Ladislav Matyák, lng.Eva Kourková, Jiří Pavlačka, Jaromír Ševčík,
lng.Zdeňka Lipovská, lng.lvan Materna, Marie Mičková, Denisa Haluzová
(viz prezenčnílistina č.1)
Hosté: viz. prezenčnílistina - příloha

Složeníslibu členůZastupitelstva městyse Troskotovice:
Předsedající v souladu s § 69 odst, 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke složeníslibu.Před složením slibu předsedající upozornil přítomnéčleny
zastupitelstva, že odmítnutísložitslib nebo složeníslibus výhradou máza následek zánik
mandátu (§ 55 zákona č.49I/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění).
Předsedajícípřečetl slib stanovený v § 69 odst. 2zákona o obcích
,,Stibuji věrnost Českérepublice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu městyse Troskotovice a jejích občanůa řídit se Ústavou
a zákony Českérepubtiky."
a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složeníslibu pronesením slova
,,slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2), zároveň každému předal
osvědčenío zvolení členem zastupitelstva městyse podle § 53 zákona č.49t/2001- Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcía o změně některých zákonů, v platném znění.
ŽaanÝ člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou"

Určeníověřovatelů a zapisovatele:

Předsedající určil ověřovateli zápisu

p.

Matyáka

a p.

Ševčíka,zapisovatelkou

p.BělíčkovouK návrhu byly vzneseny protinávrhy. lng. Materna navrhl ověřovateli zápisu
lng. Kourkovou a lng. Lipovskou, zapisovatelkou p. Haluzovou. Předsedající dal hlasovat
o návrhu lng. Materny.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo městyse Troskotovice určuje ověřovateli zdpisu Ing. Kourkovou
a lng. Lipovskou a zapisovotelkou p. Haluzovou

Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 1 by!o schváleno.

Proti:0

Zdrželi se: 3

Schválení pro8ramu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou, předanou
členůmZastupitelstva městyse Troskotovice a v souladu s informací zveřejněnou na
úřednídesce.
K programu vznesl lng. Materna návrhy na doplnění.
Zastupitelstvo obce navrhuje změny programu v následujícím rozsahu:
Původníprogram:
1. Jmenováni zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2, Schváleníprogramu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určenípočtu rnístostarostů
b) určení,které funkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
c) určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4.ZYízení finančníhoa kontrolního výboru
a) určenípočtu členůfinančníhoa kontrolního výboru
b) volba předsedy finančníhovýboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d} volba členůfinančníhovýboru
e} volba členůkontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členůzastupitelstva
6. Diskuse
l. Laver
Návrh doplnění programu
1) Body 4.d, 4.e, bod 5 vypustit - budou projednány na dalším zasedání zastupitelstva
2) Před bod 6 zařadit následující body programu:
3) Změna na pozicijednatele společnosti Vitisvin
a) vyhrazenípráva zřizovatelské a zakladatelské funkce ZM Troskotovice vůči
zřízeným a založeným právnickým osobám.
b) odvolání pana M.Ordoše z pozice jednatele společnosti Vitisvin
c) volba nového jednatele společnosti Vitisvin
4) Organizační záležitosti
:

Dalšípřipomínky k programu nebyly vzneseny
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
1. Určenízapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schváleníprogramu
3. Volba starosty a místostarosty
a) určenípočtu místostarostů

b) určení,které funkce budou členovézastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě

uvolnění
c) určenízpůsobuvolby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

4.Zřízení finančníhoa kontrolního výboru
a) určenípočtučlenůfinančníhoa kontrolního výboru
b) volba předsedy finančníhovýboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
5. Změna na pozicijednatele společnosti Vitisvin
a) vyhrazení práva zřizovatelské a zakladatelské funkce Zastupitelstvu městyse
Troskotovice vůčizřízeným a založeným právnickým osobám.
b) odvolánípana M.Ordoše z pozice jednate|e společnosti Vitisvin
c) volba nového jednatele společnosti Vitisvin
6. Organizační záležitosti
7" Diskuse
8,Závér
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 2 bylo schváleno"

Proti:0

Zdrželi se: 3

Volba starosty a místostarosty:
Předsedající navrhl, aby Zastupitelstvo městyse Troskotovice volilo pouze jednoho
m ístosta rostu.
K návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro: 9
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti:0

Zdrželi se:0

Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve
smyslu § 71 zákona o obcích. Ostatnífunkce budou vykonávané jako neuvolněné.
K návrhu nebyly vzneseny připomínky
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Núvrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice 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: 9 Proti:
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

0

Zdrželi se: 0

Předsedající doporučil Zastupitelstvu městyse Troskotovice volbu starosty

a místostarosty tajným hlasováním. Pro tento případ připravil lístečky.V případě tajné

volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány a následně budou

spočítánya všem členůmZastupitelstva městyse Troskotovice bude umožněno výsledek
sčítánízkontrolovat.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo rněstyse Troskotovice schvaluje tajný způsob volby starosty a
m ístosta rosty postu p e m uv

ím před se d aj ícím.
Proti: 6 Zdrželi se: 0

e den

VýsIedek hlasování: Pro: 3
Usnesení nebyIo schváleno.

Předsedajícívyzval zastupitele k podánínávrhů na funkci starosty
Pro volbu funkce starosty byly podány následujícínávrhy:
Člen zastupitelstva p. Matyák navrhl zvolit do funkce starosty p. Michala Ordoše
Člen zastupitelstva lng Lipovská navrhla zvolit do funkce starosty lng. lvana Maternu

Návrh usnesení:
Zastupítelstvo městyse Troskotovice volí stgrostou pana Michala Ordoše
Výsledek hIasování: Pro: 3
Usnesení nebylo schváleno.

Proti:

6

Zdrželi se: 0

Návrh usnesení:
Zastu pite lstvo městyse Troskotovice vol í sta rostou l ng. lva n a Mate
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 5 bylo schvá!eno.

Proti:0

rn u

Zdrželi se: 3

Po zvolení starosty převzal nově zvolený starosta vedení zasedání (dále veden jako
,,předsedající").
Pro volbu funkce místostarosty byly podány následujícínávrhy:

Člen zastupitelstva ln8. Materna navrhl zvolit do funkce místostarosty p.

Denisu

Haluzovou
Člen zastupitelstva p. Ordoš navrhlzvolit do funkce místostarosty p. Ladislava Matyáka
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Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice volí místostarostou paní Denisu Haluzovou
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti: 0 Zdrželi se: 3
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Zíízenífinančníhoa kontrolního výboru:
V souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona o občíchmá zastupitelstvo
povinnost zřídit finančnía kontrolní výbor, neboť funkčníobdobí výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje
počet členůvýboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 3 zákona o obcích), přičemž
finančnía kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ rrS odst. 1 zákona o obcích).
Předsedou výboru můžebýt jen člen zastupitelstva (§ 118 odst, 4zákona o obcích),
Členy kontrolního nebo finančníhovýboru nemůžebýt starosta, místostarosta, tajemník
obecního úřadu ani osoby zabezpečujícírozpočtovéa účetnípráce na obecním úřadu (§
119 odst. ]. zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finančnívýbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovíce zřizuje fínančnívýbor
výbory budou tříčlenné.
Výsledek h|asování: Pro: 6
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti:0

g kontrolní výbor. Oba

Zdrželise: 3

Předsedajícívyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva lng. Materna navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru
lng. Lipovskou
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice volí předsedou fínančníhovýboru lng. Zdeňku
Lipovskou
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti:0

Zdrželi se: 3

Předsedající oslovil lng. Kourkovou, aby zvážila vykonávání funkce předsedy KV,
lng.Kourková se nevyjádřila. Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů
na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následujícínávrhy:
Člen zastupitelstva lng. Materna navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
Jiřího pavlačku
Jiný návrh podán nebyl.
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Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice volí předsedou kontrolního výboru Jiřího PavlaČku
Výsledek hlasování: Pro: 6
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti:0

Zdrželi se: 3

Změna jednatele společnosti Vitisvin:
Bývalý starosta p. Ordoš informoval zastupitelstvo, že společnost Vitisvin je již prodaná a
on není jednatelem této společnosti. Předsedající nechal pokračovat v projednávání
změny jednatele společnosti Vitisvín s ohledem na aktuální informace uvedené v
obchodním rejstříku, kde je jako jednatel této společnosti vlastněné městysem
Troskotovice stále pan Ordoš.

Nóvrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice si vyhrazuje právo zřizovatelské a zakladatelské
funkce vůčizřízenýma založeným právnickým osobám.
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:
Usnesení č. 10 bylo schvá|eno.

0

Zdrželi se: 3

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse Troskotovice odvolává z pozice jednatele spoleČnosti Vitisvin
pana Michola Ordoše
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:0 Zdrželi se: 3
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městyse volí do pozice jednatele společnostiVitisvin Ing. lvana Maternu
Výsledek hlasování: Pro: 6 Proti:
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

0

Zdrželi se: 3

Doplnění: Dosavadní jednatel je povinen předat veškerou agendu, týkajícíse společnosti
Vitisvin

Organizačnízáležitosti :
Předsedající informoval zúčastněné,že následně po skončeníustavujícíhozasedání
bude zahájen proces předáváníÚřadu_městyse a společnosti Vitisvin.
lng. Materna připomněl, že je v zájmu bývalého starosty, aby obec nově zvolenému
vedení co nejdříve předal, protože až do faktického předání obce je samozřejmě
zodpovědný za pYípadnou především majetkovou škodu, která by v důsledku jeho

nečinnosti při předání obce vznikla.
Úřad a společnost Vitisvin nebudou předané do té doby, dokud nedostaneme všechny
požadované doklady a dokumenty a dalšínáležitosti dle předávacích protokolů.
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Předání úřadu a společnosti Vitisvin bude dokončeno podpisem předávacích protokolŮ
z obou stran.
Pan Ordoš konstatoval, že vzhledem k rozsáhlému množstvípísemnéagendy, bude

potřebovat k předání několik dnů, pravděpodobně do konce,týdne.
Diskuse:
Nebyl vznesen žádný dotaz ani připomínka.
Závérz
Předsedající poděkovaljménem zastupitelstva občanůmza jejich hlasy a dŮvěru.

Pogratuloval zastupitelům, předsedům výborů a místostarostce ke zvolení a popřál

hodně sil a pevných nervů při řešení stávající situace...
,l<**

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 10.38 hod.
přílohv zápisu:
Prezenční listina - zastupitelé
prezenční listina - hosté
Listina prokazující složení slibu členůzastupitelstva obce
Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedánípodle § 93 odst.

].

zákona o obcích

Zópis byl vyhotoven dne : 11.1"1.2014
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Příloha č.2
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