
  

Zápis č. 5/2018 
ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 02.11.2018 

v 19:00 hod. v Kulturním domě 

 

 
K bodu 1 – zahájení a složení slibu zastupitelů 
Jednání zastupitelstva obce zahájil v 19:01 hodin a řídil dosavadní starosta obce p. Jiří Tesař (dále jen předsedající), který přivítal členy 
zastupitelstva a všechny přítomné hosty.  
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění. Zasedání zastupitelstva bylo podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Koclířov a současně 
bylo zveřejněno na elektronické úřední desce.  
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 15 členů zastupitelstva obce a 

zastupitelstvo je usnášení se schopné. Předsedající upozornil, že je pořizován zvukový záznam pro potřebu vypracování zápisu ze 
zasedání zastupitelstva obce Koclířov. 
Předsedající v souladu s § 69 odst., 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že 
předsedající 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.“ Jmenovitě 
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připravené listině.  
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Usnesení č. 1/5-2018-I.: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí  složení slibu členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona o obcích :  
Přemysl Augusta, Ladislav Bršlica, Rudolf Kala, Marcela Kalová, Miroslav Křivánek, René Kulhan, Ing. Romana Kulhanová, Šárka 

Maivaldová, Mgr. Anna Oubrechtová, Veronika Pandulová, Ladislav Prchal, Bc. Lucie Prokešová, Radka Synková, Jiří Tesař, Josef Votřel. 
 

Usnesení č. 1/5-2018-II.: 
Zastupitelstvo obce  vyslovuje  souhlas s pracovněprávním  vztahem  mezi obcí a členem zastupitelstva obce p. Ladislava Prchala a  

p. Miroslava Křivánka. 

 

Výsledek hlasování:  
PRO: 12                    PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 3 (p. Kulhan, p. Votřel, p. Kulhanová)                         
Návrh byl přijat. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu 2 – Schválení programu 

Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce  
Předsedající předčítá návrh na usnesení, poté klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení. 
P. Kulhanová navrhuje doplnění programu pod bodem 6) - Diskuse,  předsedající nechává pro doplnění hlasovat.  

 

Hlasování o zařazení bodu do programu jednání: 
Výsledek hlasování:  
PRO: 15                    PROTI: 0                     ZDRŽEL SE: 0                         
Návrh byl přijat. 
 
Předsedající předčítá doplněný návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté  
nechává hlasovat. 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání: 
 

1) Zahájení a složení slibu zastupitelů 

2) Volby starosty obce 

3) Volba místostarosty obce  

4) Volba členů rady obce 

5) Volba členů KV a FV obce včetně předsedů 

6) Diskuse 

7) Závěr 
 

Zastupitelstvo  obce volí složení návrhové komise ve složení:  p. Marcela Kalová, sl. Lucie Prokešová, p. Přemysl Augusta 

Zastupitelstvo obce volí za ověřovatele zápisu:  p. Prchal Ladislav, p. Josef  Votřel 
Zápis vypracuje: p. Eva Veselá 

 

Výsledek hlasování:  
PRO: 15                     PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
 



______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu 3.  
Schválení volby orgánů obce  
předsedající předčítá návrh na usnesení, poté klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, probíhá 
hlasování.  
 

Usnesení č.  3/5-2018-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje pro způsob volby všech orgánů obce veřejné hlasování, zvednutím ruky (aklamací). 
 

Výsledek hlasování:  
PRO:15                             PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu 3.  
Schválení funkce starosty jako uvolněnou 

Předsedající předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, vybízí k hlasování.  
 
Usnesení č. 3/5-2018-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84 písm. k), m) zákona o obcích funkci starosty jako uvolněnou.  
 
Výsledek hlasování:  
PRO:15                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu 3.  
Volba starosty obce 

Předsedající předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté vybízí k 
hlasování.  
 
Usnesení č. 3/5-2018-III: 
Zastupitelstvo obce po projednání  volí přímou volbou v souladu obce s § 84 odst. (2) písm. m)  zákona o obcích starostu obce p. Jiřího 
Tesaře, , bytem . 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:11                              PROTI: 3 (sl. Prokešová, p. Kulhan, p. Kulhanová)                         ZDRŽEL SE: 1 (p. Votřel)                       
Návrh byl přijat. 
 
K bodu 3.  
Delegování starosty 

Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení, poté vybízí k hlasování.  
 
Usnesení č. 3/5-2018-IV: 
Zastupitelstvo obce deleguje starostu obce na valné hromady obchodních společností, v níž má obec majetkovou účast a pro zastoupení 
obce v ostatních orgánech společností kde má obec majetkovou účast. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:15                             PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu 3.  
Zmocnění starosty  
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení, probíhá diskuse, poté starosta vybízí k hlasování.  
 
Usnesení č. 3/5-2018-V: 
Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce při jednáních ve věci pana , kterému obec Koclířov dělá opatrovníka. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:15                              PROTI: 0                         ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 4  
Schválení funkce místostarosty jako neuvolněnou 
Starosta předčítá návrh usnesení, poté klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení a vybízí k hlasování. 
 
Usnesení č. 4/5-2018-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84 písm. m) a § 104 odst. (1) zákona o obcích funkci místostarosty jako neuvolněnou.   
 



Výsledek hlasování:  
PRO:15                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0                        
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 4  
Volba místostarosty obce 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení, probíhá diskuse, poté starosta vybízí k hlasování.  
 
Usnesení č. 4/5-2018-II: 
Zastupitelstvo obce po projednání  volí  přímou volbou v souladu s § 84 odst. (2) písm. m) zákona o obcích místostarostu obce p. Rudolfa 
Kalu, ,  bytem . 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:13                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 2 (p. Kala, p. Kulhanová)                       
Návrh byl přijat. 
 
K bodu č. 4  
Schválení správce rozpočtu 
Starosta předčítá návrh na usnesení. Podává vysvětlení, poté starosta klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění 
usnesení, probíhá diskuse, poté starosta vybízí k hlasování.  
 
Usnesení č. 4/5-2018-III: 
Zastupitelstvo obce schvaluje, že funkci správce rozpočtu bude vykonávat místostarosta obce. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:15                             PROTI: 0                        ZDRŽEL SE: 0                       
Návrh byl přijat. 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 5 
Volba členů rady obce 

Starosta předčítá návrh na usnesení, poté klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, sl. Prokešová 

vznesla protinávrh, o kterém nechal starosta hlasovat.  

 

Hlasování o protinávrhu sl. Prokešové, aby členové rady byli projednáváni samostatně. 
Výsledek hlasování:  
PRO:4                      PROTI: 8 (p. Augusta, p.Bršlica, p. Kala, p. Křivánek, p. Maivaldová, p. Oubrechtová, p. Prchal, p. Tesař)                 
ZDRŽEL SE: 3 (p. Pandulová, p. Synková, p. Kalová)                   
Návrh nebyl přijat. 
 
Starosta předčítá návrh na usnesení, poté klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, p. Ing. Kulhanová 
vznesla protinávrh, o kterém nechal starosta hlasovat.  

 
Hlasování o protinávrhu zastupitelky p. Ing. Kulhanové, aby členové rady byli p. Mgr. Oubrechtová, sl. Prokešová, p. Kulhan. 
Výsledek hlasování:  
PRO:4                      PROTI: 9 (p. Augusta, p.Bršlica, p. Kala, p. Křivánek, p. Maivaldová, p. Prchal, p. Tesař, p. Synková, p. Kalová)                 
ZDRŽEL SE: 2 (p. Pandulová, p. Oubrechtová)                   
Návrh nebyl přijat. 
 

Starosta předčítá návrh na usnesení,  poté klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, p. Ing. Kulhanová 

vznesl protinávrh, o kterém nechal starosta hlasovat.  

 
Hlasování o protinávrhu zastupitelky p. Ing. Kulhanové, aby členové rady byli p. Votřel, p. Mgr. Oubrechtová, sl. Prokešová. 
Výsledek hlasování:  
PRO:4                      PROTI: 9 (p. Augusta, p.Bršlica, p. Kala, p. Křivánek, p. Maivaldová, p. Prchal, p. Tesař, p. Synková, p. Kalová)                 
ZDRŽEL SE: 2 (p. Pandulová, p. Oubrechtová)                   
Návrh nebyl přijat. 
 

Starosta předčítá návrh na usnesení, poté klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, sl. Prokešová 
vznesla protinávrh, o kterém nechal starosta hlasovat.  

 
Hlasování o protinávrhu zastupitelky sl. Prokešové, aby členové rady byli p. Augusta, p. Mgr. Oubrechtová, p. Votřel.  
Výsledek hlasování:  
PRO:4                      PROTI: 9 (p. Augusta, p.Bršlica, p. Kala, p. Křivánek, p. Maivaldová, p. Prchal, p. Tesař, p. Synková, p. Kalová)                 
ZDRŽEL SE: 2 (p. Pandulová, p. Oubrechtová)                   
Návrh nebyl přijat. 
 



 
Starosta předčítá návrh na usnesení, poté klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté nechává 
hlasovat.  

 
Usnesení č. 4/5-2018: 
Zastupitelstvo obce po projednání  volí  přímou volbou v souladu obce s § 84 odst. (2) písm. m) zákona  o obcích, další členy rady  

- Mgr. Anna Oubrechtová, , bytem  
- Přemysl Augusta, , bytem  

- Ladislav Bršlica, , bytem  
 
Výsledek hlasování:  
PRO:11                       PROTI: 4 (p. Kulhan, p. Kulhanová, p. Votřel, sl. Prokešová)                  ZDRŽEL SE: 0                       
Návrh byl přijat. 
 
Paní Ing. Romana Kulhanová do zápisu: Hlasovala jsem proti, z důvodu, že takto navržené obsazení rady je v rozporu s výsledky voleb. 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 6  
Schválení počtu členů KV 
 
Starosta předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, poté klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, 
nechává hlasovat.  
 
Usnesení č. 5/5-2018-I: 
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84 odst. (2) písm. l) zřízení Kontrolního výboru s počtem tří členů. 

Výsledek hlasování:  
PRO:15                               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0                     
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 6  
Schválení počtu členů FV 
 

Starosta předčítá návrh na usnesení, podává vysvětlení, poté klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, 
nechává hlasovat.  
 
Usnesení č. 5/5-2018-II: 
Zastupitelstvo obce schvaluje v souladu s § 84 odst. (2) písm. l) zřízení Finančního výboru s počtem tří členů. 

Výsledek hlasování:  
PRO:15                               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0                     
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 6  
Volba členů KV + předsedy 
 

Starosta předčítá návrh na usnesení, poté klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, p. Ing. Kulhanová 
vznesla protinávrh, o kterém nechal starosta hlasovat.  

 
Hlasování o protinávrhu – předseda KV sl. Prokešová, členy p. Votřel a p. Prchalová  

PRO:4                      PROTI: 0                  
ZDRŽEL SE: 11 (p. Pandulová, p. Oubrechtová, p. Augusta, p.Bršlica, p. Kala, p. Křivánek, p. Maivaldová, p. Prchal, p. Tesař, p. 
Synková, p. Kalová)                   
Návrh nebyl přijat. 
 
Starosta předčítá návrh na usnesení, poté klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, p. Ing. Kulhanová  
vznesla  protinávrh, o kterém nechal starosta hlasovat.  

 
Hlasování o protinávrhu – předsedu KV p. Josef Votřel, členy KV p. Kalová a p. Prchalová 

PRO:10                      PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 5 (p.Bršlica, p. Kala, p. Prchal, p. Tesař, p. Kalová)                   
Návrh byl přijat. 
 
Usnesení č. 6/5-2018-III: 
Zastupitelstvo obce volí  za předsedu Kontrolního výboru – p. Josefa Votřela, , bytem  a za členy  kontrolního 
výboru p. Marcelu Kalovou, , bytem  a p. Editu Prchalovou, , bytem . 

Výsledek hlasování:  
PRO:12                               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 3 (p. Synková, p. Kalová, p. Bršlica)             
Návrh byl přijat. 



 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 6  
Volba členů FV + předsedy 
Starosta předčítá návrh na usnesení,  poté klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, p. vznesl protinávrh, 

o kterém nechal starosta hlasovat.  

 
Hlasování o protinávrhu sl. Prokešové – předseda FV p. Ing. Kulhanová, členy p. Prchal a p. Paclík,  
PRO:4                      PROTI: 2 (  p. Augusta, p. Prchal)        
ZDRŽEL SE: 9 (p. Pandulová, p. Oubrechtová, p.Bršlica, p. Kala, p. Křivánek, p. Maivaldová, p. Tesař, p. Synková, p. Kalová)                   
Návrh nebyl přijat. 
 
Starosta předčítá návrh na usnesení, poté klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, sl. Prokešová 
vznesla protinávrh, o kterém nechal starosta hlasovat.  

 
Hlasování o protinávrhu sl. Prokešové – předseda FV p. Synková, členy p. Prchal a p. Ing. Kulhanová 

PRO:9                      PROTI: 0                 ZDRŽEL SE: 6 (p. Synková, p.Bršlica, p. Kala, p. Prchal, p. Tesař, p. Kalová)                   
Návrh byl přijat. 
 
Usnesení č. 6/5-2018-IV: 
Zastupitelstvo obce volí  za předsedu Finančního výboru – p. Radku Synkovou, , bytem  a za členy  finančního 
výboru p. Ladislava Prchala, , bytem   a p. Ing. Romanu Kulhanovou, , bytem . 

Výsledek hlasování:  
PRO:10                               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 5 (p. Augusta, p. Tesař, p. Synková, p. Prchal, p. Bršlica)            
Návrh byl přijat. 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 6  
Předložení plánu činnosti 
Starosta předčítá návrh na usnesení, klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, poté nechává hlasovat.  

 
Usnesení č. 6/5-2018-V: 
Zastupitelstvo ukládá předsedům výborů předložit na následujícím zasedání plán činnosti. 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:15                               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 0            
Návrh byl přijat. 
 

______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 7  
Schválení celkové výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva 
Starosta předčítá návrh na usnesení,  poté klade otázku, zda nemá někdo ze zastupitelů návrh na doplnění usnesení, probíhá diskuse,  
poté nechává starosta hlasovat. P. Kalová upozorňuje na střet zájmů. 
 

Usnesení č. 7/5-2018: 
Zastupitelstvo obce schvaluje celkovou výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva obce dle § 84 písm. n) zákona o obcích 
od 2.11.2018  na celé volební období 2018-2022  pro tyto funkce: 

a) místostarosta ve výši 15.000,- Kč 

b) radní ve výši 2000,- Kč 

c) zastupitel ve výši 500,- Kč 

d) předseda výboru ve výši 1000,- Kč 

e) předseda komise  600,- Kč 

f) zastupitel a současně člen výboru nebo komise - součet 
g) člen komise 300,- Kč 

h) výboru 400,- Kč 

 

Výsledek hlasování:  
PRO:12                               PROTI: 0                             ZDRŽEL SE: 3 (p. Prokešová, p. Kala, p. Maivaldová)            
Návrh byl přijat. 
 

 

 

 



______________________________________________________________________________________________________________ 
K bodu č. 8  
Probíhá diskuse s občany 
 

 
Zastupitelstvo obce skončilo v 21:56 hod. 
 
Zápis byl zpracován dne 9.11.2018 
 
 
Zapsala:                             Eva Veselá                     ..……………………………………… 

Ověřovatelé zápisu:                          Ladislav Prchal                .………………………………………. 

                            Josef Votřel                     ……………………………………….  

                                      

                       ………………………………                                              ……………………………. 
          Jiří Tesař                               Rudolf  Kala 
        starosta obce                                                                místostarosta obce 


