
Obec Těšetice -  Zastupitelstvo obce Těšetice  

   

Zápis  

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného 

dne 1.11.2018, od 18:00 hodin.  

  

Zahájení zasedání zastupitelstva  

Zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 

hodin dosavadní starostkou obce Mgr. Janou Bezroukovou („dále jako „předsedající“). Před 

zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) 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 konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a informace podle § 93 odst. 1 

zákona o obcích o konání byla na úřední desce Obecního úřadu Těšetice zveřejněna a současně 

byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

  

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) 

konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).  

  

* * *  

  

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Předsedající navrhl určit ověřovatele zápisu Viléma Jelena a Vincenta Beleše a zapisovatelem 

Bohumilu Harantovou.   

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  

   

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Těšetice  určuje ověřovatele zápisu Viléma Jelena a Vincenta Beleše 

a zapisovatelem Bohumilu Harantovou.  

  

Výsledek hlasování: Pro       7    Proti       0        Zdrželi se    0  

Usnesení č. 1 bylo schváleno.  

   

2. Složení slibu členy zastupitelstva  

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke 

složení slibu.    

 

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 (města, městyse) a jejích (jeho) 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 (příloha č. 2). Žádný člen 

zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.  

  

 * * *  

   

3. Schválení programu:  

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 

zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce (příloha č. 3). K návrhu 

programu byly vzneseny návrhy na doplnění od paní Jany Ryšavé na volbu komisí a jejich 

předsedů. Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.  

Předsedající dala hlasovat o návrhu programu navrženého předsedající a pak o nově navrženém 

bodu programu navrženém paní Ryšavou. 

 

Návrh usnesení na schválení programu:  

Zastupitelstvo obce Těšetice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:  

  

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

2) Složení slibu členů zastupitelstva obce  

3) Schválení programu  

4) Zpráva o výsledcích a ověření platnosti voleb Zastupitelstva obce Těšetice  

5) 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  

6) Diskuse  

  

Výsledek hlasování: Pro    5      Proti      0      Zdrželi se     2  

Usnesení č. 2a bylo schváleno.  

 

Návrh usnesení na schválení nově navrženého bodu programu:  

Zastupitelstvo obce Těšetice schvaluje nově navrženého bodu programu ustavujícího 

zasedání:  

  

7) Stanovení komisí a jejich předsedů  

 

Výsledek hlasování: Pro    2      Proti      0      Zdrželi se     5  

Usnesení č. 2b nebylo schváleno.  

 

Ing. Zdeněk Nekula následně vznesl technickou poznámku, že dle zákona 128/2000 Sb. (Zákon 

o obcích) jsou povinné výbory a to finanční a kontrolní výbor. Komise nejsou dle výše 

zmíněného zákona nutné. 

  



4. Zpráva o výsledcích a ověření platnosti voleb do Zastupitelstva obce Těšetice:  

Předsedající přečetla zprávu o výsledcích a ověření platnosti voleb do Zastupitelstva obce 

Těšetice  (příloha č. 4). 

  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Těšetice schvaluje zprávu o výsledcích a ověření platnosti voleb do 

Zastupitelstva obce Těšetice   

  

Výsledek hlasování: Pro     7       Proti     0       Zdrželi se      0  

Usnesení č. 3 bylo schváleno .  

  

  

  

5) Volba starosty a místostarosty:  

   

a) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění:  

Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako neuvolněná 

a funkce místostarosty obce byla vykonávána jako neuvolněná ve smyslu § 71 zákona 

o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny.  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Byl vznesen dotaz paní Janou Ryšavou, zda bude starosta neuvolněný po 

celou dobu, jelikož rozdíl mzdových nákladů činí cca 200.000,- Kč. Dotaz nebyl 

komentován.  

  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Těšetice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 

určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn a pro 

výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva neuvolněn.  

  

Výsledek hlasování: Pro     7       Proti     0    Zdrželi se       0 

Usnesení č. 5a bylo schváleno.  

  

b) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 

a místostarosty veřejně hlasováním.  Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k 

přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.  

   

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Těšetice schvaluje veřejný způsob volby starosty a 

místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.   

  

Výsledek hlasování: Pro     7       Proti         0        Zdrželi se     0  

Usnesení č. 5b bylo schváleno.  



  

Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně 

po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.  

   

  

c) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly 

podány následující návrhy:  

Člen zastupitelstva Pavel Worbis navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Zdeňka Nekulu. 

 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko.  

 

Žádné stanovisko sděleno nebylo.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Těšetice volí starostou obce Ing. Zdeňka Nekulu. 

  

Výsledek hlasování: Pro      7     Proti     0         Zdrželi se     0 

Usnesení č. 5c bylo schváleno.  

  

   

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).  

  

d) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.  

Byly podány následující návrhy:   

Člen zastupitelstva Ing. Zdeněk Nekula navrhl zvolit do funkce místostarosty Pavla 

Worbise. 

Člen zastupitelstva Jana Ryšavá navrhla zvolit do funkce místostarosty Ing. Ivu 

Valentovou. 

  

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Paní Jana Ryšavá, sdělila občanům, že by bylo dobré pro vyvážení ve 

vedení obce nemít starostu a místostarostu ze stejné kandidátky. 

  

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Těšetice volí místostarostou obce Pavla Worbise. 

  

Výsledek hlasování: Pro   5     Proti     2     Zdrželi se    0 

Usnesení č. 5d bylo schváleno.  

Starosta Ing. Zdeněk Nekula následně konstatoval, že další volba 

je již bezpředmětná. 

  



   

6) Diskuse:  

- Poděkování paní Janě Bezroukové a ostatním členům zastupitelstva za jejich práci 

v minulém volebním období. 

- Informování o úmyslu konat veřejné schůze s občany. 

- Informování o plánovaném termínu Zasedání zastupitelstva obce na 12. 11. 2018. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18.20 hodin.  

  

Přílohy zápisu:  

1) Prezenční listina  

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce  

3) Pozvánka o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích  

4) Zpráva o výsledcích a ověření platnosti voleb do Zastupitelstva obce Těšetice  

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 5. 11. 2018   

  

 

 

 

Zapisovatel: Bohumila Harantová   ………………………………. 

 

  

Ověřovatelé: Vilém Jelen                  ………………………………. 

  

                      Vincent Beleš       

  

 

 

 

 

 ………………………………. 

Starosta:        …………………………..   

 

Místostarosta:    ………………………..                        

 

 


