
Městys Jimramov
Zastupitelstvo Městyse Jimramov

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Jimramov (Zápis č .  6/2022)
konaného dne 20.10.2022, od  18:00 hodin v sokolovně  v Jimramově .

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva Městyse Jimramova (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno
v 18.00 hodin dosavadním starostou městyse Ing. Josefem Homolkou (dále jako
„předsedající“).
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s
š 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 7.10.2022 v 16.00 hod., žádný návrh nebyl podán).
Informace podle Š'; 93  odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Úřadu městyse
Jimramova zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11.10.2022
do 21.10.2022.  Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je  15 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( š  92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s š 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,
že odmítnutí složit slib, nebo složení slibu s výhradou, má za následek zánik mandátu
(čj 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 přečetl slib stanovený v š 69 odst. 2 zákona o
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji flmkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu městyse Jimramova a jeho 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).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Machovou a pana Jana Huberta
a zapisovatelkou Janu Novotnou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Návrh usnesení č. 1 :

Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Machovou a pana Jana
Huberta a zapisovatelkou Janu Novotnou.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti O Zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.



2 .  Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající
navrhl na program doplnit volbu rady, která není na programu uvedena z důvodu
administrativní chyby. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Předsedající dal hlasovat o doplnění programu.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č .  2 bylo schváleno.

Návrh usnesení č.3:

Zastupitelstvo schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů
b) určení ůmkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (571 odst.l

písm. a/ zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
(1) volba starosty
e) volba místostarosty

4. Volba členů  rady
a) určení způsobu volby členů rady
b) volba členů rady

5. Volba předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního výboru
a) určení způsobu volby předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního

Výboru
b) volba předsedy finančního výboru
0) volba předsedy kontrolního výboru

6.  Diskuse

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se O
Usnesení č .  3 bylo schváleno.

3. Volba starosty a místostarosty

a) Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. 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 č. 4 :
Zastupitelstvo schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se O
Usnesení č .  4 bylo schváleno.

b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (571 odst. 1
písm. alzákona o obcích):



Předsedající dále navrhl, ve vazbě na ustanovení 5 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby
členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. Jiné
návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení č. 5:
Zastupitelstvo v souladu s š 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.

Výsledek hlasování: Pro 15 Proti O Zdrželi se O
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:
Předsedající navrhl pro volbu starosty a místostarosty tajnou volbu.
Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:

Návrh usnesení č. 6 :
Zastupitelstvo schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti O Zdrželi se 0
Usnesení č .  6 bylo schváleno.

Předsedající navrhl, aby hlasovací lístky byly připraveny a spočítány paní Miroslavou
Procházkovou a panem Pavlem Kašou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko, případně někoho doplnit. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.

Návrh usnesení  č .  7 :

Zastupitelstvo schvaluje, aby hlasovací lístky byly připraveny a spočítány paní
Miroslavou Procházkovou a panem Pavlem Kašou.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti O Zdrželi se 0
Usnesení č .  7 bylo schváleno.

d) Volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva pan Václav Tulis navrhl zvolit do límkce starosty Ing. Josefa Homolku.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
“stancwisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Navržený zastupitel obdržel následující počet hlasů:
Ing. Josef Homolka, Pro 13 hlasů
Zastupitelstvo zvolilo v tajné volbě  starostou Ing. Josefa Homolku 13 hlasy.

e) Volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na ůlnkci místostarosty.

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Mgr. Lenka Machová navrhla zvolit



do funkce místostarostky paní Renatu Petrásovou.
Člen zastupitelstva pan Václav Tulis navrhl zvolit do ňlnkce místostarostky paní Danu
Pachovskou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Navržení zastupitelé obdrželi následující počet hlasů.
Paní Renata Petrásová 7 hlasů
Paní Dana Pachovská 8 hlasů

Zastupitelstvo zvolilo v tajné volbě místostarostkou paní Danu Pachovskou 8 hlasy.

4. Volba členů rady

a) Určení způsobu volby členů rady
Předsedající navrhl pro volbu členů rady tajnou volbu.

Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:

Návrh usnesení č. 8 :
Zastupitelstvo schvaluje tajný způsob volby členů rady.

Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 2 Zdrželi se 0
Proti: Ing. Kudová, paní Petrásová
Usnesení č .  8 bylo schváleno.

b) Volba členů rady:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy rady. Volí se tři
členové rady.

Byly podány následující návrhy:
Členka zastupitelstva paní Jarmila Basovníková navrhla zvolit do funkce člena rady
Ing. Jaroslavu Kudovou.
Člen zastupitelstva pan Václav Tulis navrhl zvolit do funkce člena rady pana Petra Víchu.
Členka zastupitelstva paní Dana Pachovská navrhla zvolit do funkce člena rady pana Jiřího
Justa.
Člen zastupitelstva pan Petr Vojta navrhl zvolit do funkce člena rady Ing. Františka Štursu.
Členka zastupitelstva Ing. Jaroslava Kudová navrhla zvolit do funkce člena rady
paní Petru Boháčovou.
Členka zastupitelstva Mgr. Lenka Machová navrhla zvolit do funkce člena rady
paní Renatu Petrásovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Navržení zastupitelé obdrželi následující počet hlasů.
Ing. Jaroslava Kudová 9 hlasů
Pan Petr Vícha 8 hlasů
Pan Jiří Just 6 hlasů
Ing. František Štursa 14 hlasů
Paní Petra Boháčová ] hlas
Paní Renata Petrásová 7 hlasů



Zastupitelstvo zvolilo v tajně volbě  členem rady Ing. Jaroslavu Kudovou 9 hlasy.
Zastupitelstvo zvolilo v tajné volbě členem rady pana Petra Víchu 8 hlasy.
Zastupitelstvo zvolilo v tajné volbě členem rady Ing. Františka Stursu 14  hlasy.

5. Volba předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního výboru

a) určení způsobu volby předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního
výboru.

Předsedající navrhl pro volbu předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního výboru
tajnou volbu.

Předsedající dal o tomto návrhu hlasovat:

Výsledek hlasování: Pro 13 Proti 2 Zdrželi se 0
Proti: Ing. Kudová, paní Petrásová

Návrh usnesení č. 9:
Zastupitelstvo schvaluje tajný způsob volby předsedy finančního výboru a předsedy
kontrolního výboru.

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

b) Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na ňmkci předsedy finančního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Členka zastupitelstva paní Renata Petrásová navrhla zvolit do ňmkce předsedy finančního
výboru paní Jarmilu Basovníkovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Navržená zastupitelka obdržela následující počet hlasů.
Paní Jarmila Basovníkovál 5 hlasů

Zastupitelstvo zvolilo v tajně volbě předsedkyní finančního výboru paní Jarmilu
Basovníkovou 15  hlasy.

c)Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Václav Tulis navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
pana Milana Švarce.
Členka zastupitelstva paní Renata Petrásová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního
výboru pana Petra Vojtu.
Člen zastupitelstva Ing. František Štursa navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního
Výboru paní Petru Boháčovou.
Členka zastupitelstva paní Jarmila Basovníková navrhla zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru paní Renatu Petrásovou.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své



stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Navržení zastupitelé obdrželi následující počet hlasů.
Pan Milan Švarc 8 hlasů
Pan Petr Vojta 5 hlasů
Paní Petra Boháčová 1 hlas
Paní Renata Petrásová 1 hlas

Zastupitelstvo zvolilo v tajné volbě předsedou kontrolního výboru pana Milana
Švarce 8 hlasy.

Návrh usnesení č. 10 :
Zastupitelstvo odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru na nejbližší
zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 15 Proti 0 Zdrželi se O
Usnesení č.10 bylo schváleno.

6. Diskuse

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19.05 hod.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle 5 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 20.10.2022

/ /Zapisovatel: Jana Novotná „*

Ověřovatelé: Mgr. Lenka Machová dne “Uf 40  1032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jan Hubert dne AH]ŠZÚL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Starosta: Ing. Josef Homolka dne 29402022 ..........

Místostarostka: Dana Pachovská dne ???—W 
&% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Příloha č .  1

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Jimramova dne 20.10.2022
Prezenční listina

Jméno a příjmení: Podpis:

Jarmila Basovníková .. ! ,
/ 3  Člícáíu/ÁA4

Petra Boháčová

Ing. Josef Homolka
040% '

Jan Hubert LA
Jiří Just

Ing. Jaroslava Kudová
“B*
3m

Mgr. Lenka Machová

Dana Pachovská 774W

[lženata Petrásová 330W

FMgr. Jitka Šafrová

Ing. František Štursa

IMilan Švarc

Václav Tulis

Petr Vícha

Petr Vojta



Příloha č. 2

Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Jimramova dne 20.10.2022
Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva městyse

S 1 i b
člena zastupitelstva městyse.

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu městyse Jimramova a jeho občanů a řídit se Ustavou a zákony
Ceské republiky"

Svým podpisem potvrzuji složení slibu

Jméno a příjmení: Podpis:
[

Jarmila Basovníková fbf'x Ž. ,/ t'- 0—3, -
Petra Boháčová %$ á -

Ing. Josef Homolka %

Jan Hubert %k

Jiří Just V

, \\ln g. Jaroslava Kudova ŽLWMMM/

Mgr. Lenka Machová "AMW

Dana Pachovská

Renata Petrásová

Mgr. Jitka Šafrová

Ing. František Štursa

Milan Švarc

Václav Tulis

Petr Vícha

Petr Vojta

V Jimramově, dne 20.10. 2022



Příloha č .  3
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Jimramova dne 20. 10. 2022

Městys Jimramov
Zastupitelstvo Městyse Jimramov

a F O R M A C E
o konání ustavujícího zasedání  nově  zvoleného Zastupitelstva

městvse J imramov

Úřad městyse Jimramov v souladu s ustanovením š 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse
Jimramov, svolaného dosavadním starostou městyse Ing. Josefem Homolkou v souladu s š 91 odst.
1 zákona o obcích.

Místo konání: Městys Jimramov — sokolovna Jimramov, Padělek č.p. 63

Doba konání: 20. října 2022 od 18:00 hod

Navrženi program:

1)  Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu

3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni ( š  71 odst. 1 písm.

a/zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

4) Volba předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního výboru
a) volba předsedy finančního výboru
b) volba předsedy kontrolního výboru

5) Diskuse

Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V Jimramově dne 11.10. 2022

h Ing. Josef Homolka
Starosta Městyse Jimramov

MĚSTYS .nMRAMov
Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.10. 2022 , 592 4ZJIMRAMOV
Sejmuto z úřední desky dne: 21.10. 2022 Nám- ""“ “"“““ 39

IČO: 00294471 DIC: cz 00294471

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na „elektronické úřední desce“,
www. iimramov. cz


