Jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doloplazy,
konaného dne 30.10.2018, od18:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Doloplazy (dále též jako „zastupitelstvo“) zahájil v 18:00
hodin nejstarší nově zvolený zastupitel obce („dále jako „předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) kontrolováno
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 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 (lhůta uplynula dne 27.10.2018, žádný návrh nebyl podán). Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Doloplazy
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.10.2018 do
30.10.2018. 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).
*

*

*

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 upozorní 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 (zapisovatel) 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 a 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)
ad.1

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu:
Předsedající určil zapisovatele a ověřovatele zápisu: Zdeňka Kubáčková
Předsedající navrhl ověřovatele zápisu: Zdeňka Indráková, Martin Zbořil
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doloplazy schválilo ověřovatele zápisu:
Zdeňka Indráková, Martin Zbořil

Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 2 (Zdeňka Indráková, Martin
Zbořil)
Navržení ověřovatelé byli schváleni.

ad.2

Schválení mandátové a návrhové komise
Předsedající seznámil přítomné se složením mandátové a návrhové komise:
Ing.Miroslava Remešová – předsedající
Mgr.Vanda Fabianová – členka
Ing.Josef Kropáček - člen

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doloplazy schvaluje složení mandátové a návrhové komise:
Ing.Miroslava Remešová – předsedající
Mgr.Vanda Fabianová – členka
Ing.Josef Kropáček - člen

Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 2 (Ing. Josef Kropáček ml., Ing.
Miroslava Remešová)
Komise byla schválena.
ad.3

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 navrhl doplnit bod 9 – Smlouva o nájmu pozemku p.č.394. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

1)
2)
3)
4)
5)

Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení mandátové a návrhové komise
Schválení programu
Schválení jednacího řádu
Volba starosty, místostarosty a rady obce
a.
určení počtu místostarostů a členů rady
b.
určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c.
volba starosty
d.
volba místostarosty
e.
volba členů rady
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru (§ 117 zákona o obcích)
a.
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b.
volba předsedy finančního výboru
c.
volba členů finančního výboru
d.
volba předsedy kontrolního výboru
e.
volba členů kontrolního výboru
7) Zřízení komisí (§ 122 zákona o obcích)
a.
určení počtu členů kulturní a školské komise
b.
volba předsedy kulturní a školské komise
c.
volba členů kulturní a školské komise
d.
zřízení komise pro MR Bystřička, volba členů
8) Pověření zástupce obce ve věci územního plánu
9) Smlouva o nájmu pozemku p.č.394
10) Diskuse

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doloplazy schvaluje přednesený program ustavujícího zasedání:
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Program byl schválen.

ad.4

Schválení jednacího řádu:
Předsedající seznámil zastupitele s jednacím řádem a vyzval je k přednesení návrhů či
připomínek.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.

Návrh jednacího řádu:
1. Ustavujícímu zasedání ( dále jen zasedání) předsedá zpravidla nejstarší člen
zastupitelstva do doby, než je zvolen starosta nebo místostarosta.
2. Předsedající určí zapisovatele a dále ověřovatele zápisu, kteří zápis o průběhu
zasedání zastupitelstva podepíší.
3. Složení slibu členů zastupitelstva obce dle § 69 odst.2 zákona o obcích přečte
zapisovatel a členové zastupitelstva složí slib pronesením slova „ slibuji „ a podpisem
potvrdí jeho složení.
4. Veřejným hlasováním se schvaluje jednací řád ustavující schůze zastupitelstva a to
nadpoloviční většinou hlasů.
5. Předsedající zasedání přednese návrh na personální obsazení volební a návrhové
komise a dá o něm veřejně hlasovat. Komise má 3 členy – předsedu a další dva členy.
Členy volební komise nesmí být navrhovaní kandidáti na starostu, místostarostu a do
rady obce.
6. Volba starosty a místostarosty je veřejná. Starostou resp. místostarostou se stává
kandidát s nadpolovičním počtem hlasů. Pokud je více kandidátů jak 2 a žádný
kandidát nezíská nadpoloviční většinu hlasů postupují do druhého kola dva kandidáti
s největším počtem hlasů. Pokud ani ve druhém kole nezíská jeden z kandidátů
nadpoloviční většinu, tak nebyl zvolen starosta, resp. místostarosta, a postupuje se dle
§89 odst. 3 a pověřuje se touto funkcí jiný člen zastupitelstva obce, kterého tím
zastupitelstvo pověří.
7. Volba členů rady obce je veřejná. Starosta a místostarosta se stává členem rady obce
automaticky. Dalšími 3 členy rady obce se stávají ti kandidáti, kteří získali prostou
většinu hlasů. Kandidáti se stejným počtem hlasů postupují do druhého kola volby.
Členem rady obce ve druhém kole volby se stává ten kandidát, který získá prostou
většinu hlasů.
8. Volba předsedů i členů finančního a kontrolního výboru je veřejná.
9. Návrhová komise přednese návrh usnesení ze zasedání, o kterém se následně hlasuje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doloplazy schvaluje přednesený jednací řád ustavujícího
zasedání:
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Jednací řád byl schválen.

ad.5

Volba starosty, místostarosty a členů rady:

Určení počtu místostarostů a členů rady:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Dále
předsedající navrhl, aby byla zřízena pětičlenná rada obce. 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 Doloplazy schválilo zvolení jednoho místostarosty a 5ti členné
rady obce.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 1/1 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 Doloplazy 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: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 2/1 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající podal následující návrh: do funkce starosty obce navrhuji zvolit Mgr.
Miroslava Bílka. Před hlasováním je dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doloplazy volí starostou Mgr. Miroslava Bílka.
Výsledek hlasování: Pro: 10 Proti: 5 (Ing. Josef Kropáček, Petr Arabčuk DiS.,
Petr Tomeček, MUDr. Hana Slámová, Ing. Jan Remeš) Zdrželi se: 0.
Usnesení č. 3/1 bylo schváleno.
Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající podal návrh na funkci místostarosty: do funkce místostarosty navrhuji
Davida Rataje. Před hlasováním je dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doloplazy volí místostarostou Davida Rataje.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (David Rataj)
Usnesení č. 4/1 bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci člena rady obce:
Předsedající upozorní zastupitele, že starosta a místostarosta se stávají členy rady
automaticky, zbývá tedy zvolit tři členy rady obce. Předsedající podal následující
návrhy: do funkce člena rady navrhuji tyto zastupitele:
MUDr. Hanu Slámovou, Lukáše Zdařila, Zdeňka Voldána.
Před hlasováním je dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doloplazy volí tyto členy rady:
MUDr. Hana Slámová
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 2 (MUDr. Hana Slámová, Mgr.
Miroslav Bílek)
Lukáš Zdařil
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Lukáš Zdařil)
Zdeněk Voldán
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Zdeněk Voldán)
Usnesení č. 5/1 bylo schváleno.
ad.6

Zřízení finančního a kontrolního výboru:

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající úvodem tohoto bodu informuje 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 člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona
o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§
119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor,
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 Doloplazy zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 6/1 bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající podal následující návrh na funkci předsedy finančního výboru: Ing. Karel
Tomeček. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doloplazy volí předsedou finančního výboru Ing. Karla
Tomečka.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Ing. Karel Tomeček)
Usnesení č. 7/1 bylo schváleno.
Volba členů finančního výboru:
Předsedající podal následující návrhy na členy finančního výboru: Martin Zbořil, Petr
Arabčuk DiS.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doloplazy volí členy finančního výboru:
Martin Zbořil
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Martin Zbořil)
Petr Arabčuk DiS.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Petr Arabčuk DiS.)
Usnesení č. 8/1 bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající podal následující návrh na funkci předsedy kontrolního výboru: Zdeněk
Voldán. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doloplazy volí předsedou kontrolního výboru Zdeňka Voldána.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Zdeněk Voldán)
Usnesení č. 9/1 bylo schváleno.
Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající podal následující návrhy na členy kontrolního výboru: Petr Tomeček, Ing.
Jan Remeš. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doloplazy volí členy kontrolního výboru:
Petr Tomeček
Výsledek hlasování:

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1(Petr Tomeček)

Ing. Jan Remeš
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Ing. Jan Remeš)
Usnesení č. 10/1 bylo schváleno.

ad.7

Zřízení komisí (§122 zák. o obcích):

Zřízení kulturní a školské komise, volba předsedy a jednotlivých členů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kulturní a školskou komisi, jež by měla
3 členy ze zastupitelstva.
Z obecního zastupitelstva navrhuji jako předsedu školské a kulturní komise: Zdeňku
Indrákovou. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doloplazy zřizuje kulturní a školskou komisi, jež bude mít tři
členy a jejím předsedou volí: Zdeňku Indrákovou.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Zdeňka Indráková)
Usnesení č. 11/1 bylo schváleno.
Na členy kulturní a školské komise byli dále navrženi:
Mgr. Vanda Fabianová, Ing. Miroslava Remešová.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doloplazy volí členy kulturní a školské komise:
Mgr. Vanda Fabianová, Ing. Miroslava Remešová.
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 2 (Mgr. Vanda Fabianová,
Ing. Miroslava Remešová)
Usnesení č. 12/1 bylo schváleno.
Zřízení komise pro Mikroregion Bystřička, volba jednotlivých členů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo komisi pro Mikroregion Bystřička, jež by měla
2 členy. Jiný návrh podán nebyl.
Předsedající navrhl zvolit členem komise pro Mikroregion Bystřička:
Mgr. Miroslav Bílek, David Rataj
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doloplazy zřizuje komisi pro Mikroregion Bystřička a za její
členy volí: Mgr. Miroslav Bílek, David Rataj
Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 2 (Mgr. Miroslav Bílek, David
Rataj)
Usnesení č. 13/1 bylo schváleno.

ad.8

Pověření zástupce obce ve věci územního plánu

Předsedající navrhl, aby obec Doloplazy ve věci nového územního plánu obce na Magistrátu
města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje zastupoval starosta obce Mgr. Miroslav Bílek.
Jiný návrh podán nebyl.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doloplazy určuje zástupce obce ve věci nového územního plánu
na Magistrátu města Olomouce, odboru koncepce a rozvoje starostu obce pana Mgr.
Miroslava Bílka.
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1 (Mgr. Miroslav Bílek)
Usnesení č. 14/1 bylo schváleno.
ad.9

Smlouva o nájmu pozemku p.č.394

Zastupitelstvo bylo seznámeno se zněním Nájemní smlouvy č.47N18/21, jejímž předmětem je
pronájem pozemku p.č.394 pod budovou č.p.343 od Státního pozemkového úřadu ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Doloplazy souhlasí se zněním předložené Nájemní smlouvy
č.47N18/21 a pověřuje starostu jejím podpisem.
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0
Usnesení č. 15/1 bylo schváleno.
ad.10 Diskuze

- paní Zdeňka Indráková - poděkovala přítomným bývalým zastupitelům starostovi panu
Josefu Zdařilovi, místostarostovi Petrovi Gábovi a paní Petře Pavelčíkové a všem ostatním
zastupitelům za jejich práci pro obec.
- pan Jan Vojáček - vznesl dotaz na vhodný materiál na podloží cyklostezky Přáslavice.
Miroslav Bílek: - cyklostezka je budována ve spolupráci s obcí Příslavice. Přáslavice
za stavbu zodpovídají a je vykonáván stavební dozor.
Josef Zdařil: - cyklostezka do Přáslavic bude stejného typu jako cesta do Vacanovic.
Celý projekt řídí zkušený projektant a zhotovitelem je zkušená firma Strabag.
- pan Jan Vojáček – upozornil na velmi krátkou dobu konání výstavy, pořádanou k výročí
100. let republiky. Zároveň upozornil na upadající kulturní dění v obci Doloplazy a nabídl
svou pomoc.
Miroslav Bílek: - poděkoval za přípravu výstavy členům Sokola Doloplazy a slíbil
podporu kulturnímu dění v obci.
¨
- Miroslav Bílek: - pozval všechny přítomné na 2. veřejnou schůzi v polovině prosince 2018.
Na tomto zasedání slíbil připravený rozpočet na rok 2019, naplánované projekty a další plány
obce.

- pan Jan Vojáček - vznesl připomínku k organizaci další schůze a upozornil na malý zájem
občanů o dění na veřejných zasedáních zastupitelstva.
Miroslav Bílek: - Poděkoval a pozval všechny přítomné na další schůzi zastupitelstva
plánovanou na polovinu měsíce prosince 2018.

