Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 31. října 2018
v 17.00 hodin v sále Dělnického domu
Přítomni:
Ing. Ladislav Rosman
Ing. Marek Svrčina
Bc. Michael Branny
Ing. Kamila Badurová
Bc. Šárka Kepenyesová
Mgr. Libor Stáňa
Mgr. Michaela Kaděrová
Ing. Miroslav Kozel
Ing. Lumír Jendryščík, MBA
Zdeňka Foltynová
Ing. Milan Čempel
Rostislav Vašut
Miroslav Wowra
Ing. Leonard Mynář
Jana Formandlová
Program:
1.
Zahájení
2.
Složení slibu členů zastupitelstva obce
3.
Volba členů návrhové komise
4.
Volba členů volební komise
5.
Stanovení počtu členů rady obce
6.
Stanovení počtu místostarostů
7.
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
8.
Volba starosty obce
9.
Volba místostarosty (místostarostů)
10.
Volba ostatních členů rady obce
11.
Zřízení výborů zastupitelstva obce a volba jejich předsedů
12.
Pověření oddávajících
13.
Závěr
1. Zahájení
Ustavující zasedání zastupitelstva obce, které bylo zahájeno v 17.00 hodin, zahájil a řídil Ing.
Ladislav Rosman. Úvodem přivítal všechny přítomné. Uvedl, že v souladu s ustanovením §
91 zák. o obcích, zahajuje ustavující zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice. Vyzval
všechny přítomné, aby povstali a následně zazněla státní hymna.
Dále Ing. Ladislav Rosman konstatoval, že je přítomno všech 15 nově zvolených členů
zastupitelstva obce, takže ustavující zasedání je schopno platně jednat a usnášet se. Všichni
členové zastupitelstva obce obdrželi osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva obce
Dětmarovice. Dále předal starosta obce slovo panu tajemníkovi JUDr. Janu Pochylému.
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Tajemník obecního úřadu pan JUDr. Jan Pochylý seznámil přítomné se zvolenými členy
zastupitelstva obce, uvedl, za kterou volební stranu byli zvoleni a jaký počet hlasů ve volbách
obdrželi.
Za volební stranu č.1 Přátelé rozvoje obce (zkratka “PRO“) byli zvoleni:
Ing. Ladislav Rosman – 577
Ing. Marek Svrčina – 515
Bc. Michael Branny – 480
Ing. Kamila Badurová – 459
Bc. Šárka Kepenyesová – 435
Za volební stranu č.2 Občanská demokratická strana byl zvolen:
Ing. Leonard Mynář – 235
Za volební stranu č.3 Nezavislí kandidáti pro Dětmarovice byli zvoleni:
Mgr. Libor Stáňa – 407
Mgr. Michaela Kaděrová – 391
Ing. Miroslav Kozel – 348
Za volební stranu č.4 Česká strana sociálně demokratická byla zvolena:
Jana Formandlová – 159
Za volební stranu č.5 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
byli zvoleni:
Ing. Lumír Jendryščík, MBA – 349
Zdeňka Foltynová – 340
Ing. Milan Čempel – 258
Za volební stranu č.6 Komunistická strana Čech a Moravy byli zvoleni:
Rostislav Vašut – 244
Miroslav Wowra – 243
Ing. Ladislav Rosman uvedl, že jednání se bude dále řídit Jednacím řádem zastupitelstva obce
Dětmarovice, který byl všem nově zvoleným členům zastupitelstva obce zaslán spolu
s pozvánkou. Podle tohoto jednacího řádu se hlasování provádí obvykle veřejně zdvižením
ruky. O jiném způsobu hlasování rozhoduje zastupitelstvo obce, a to veřejně. Pokud bude
chtít některý člen zastupitelstva navrhnout tajné hlasování o volbě starosty a dalších osob, je
možné tak učinit po složení slibu.
Následně Ing. Ladislav Rosman určil ověřovateli zápisu Ing. Marka Svrčinu a Miroslava
Wowru, zapisovatelkou pracovnici obecního úřadu Mgr. Annu Kikovou.
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce
Ing. Ladislav Rosmam, podle ustanovení §69 odst. 3 zák. o obcích, seznámil přítomné
s průběhem složení slibu jednotlivých členů zastupitelstva obce. Slib se skládá na začátku
prvního ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. Slib skládá člen zastupitelstva do rukou
předsedajícího zasedání zastupitelstva a pronesením slova “slibuji“. Složení slibu potvrdí člen
zastupitelstva obce svým podpisem do připravené listiny. Jednotliví členové skládají slib
v abecedním pořadí. Po dobu přednesení slibu pan Ing. Ladislav Rosman požádal všechny
přítomné, aby povstali.
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Pan starosta předal slovo panu tajemníkovi JUDr. Janu Pochylému, aby přečetl text slibu
tohoto znění: “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.“ Tajemník obecního úřadu JUDr. Jan Pochylý přednesl text slibu a poté jednotliví
členové zastupitelstva obce v abecedním pořadí složili svůj slib do rukou Ing. Ladislava
Rosmana a stvrdili jej svým podpisem. Následně pan Ing. Ladislav Rosman složil slib do
rukou nejstaršího člena zastupitelstva pana Miroslava Wowry. Tajemník JUDr. Jan Pochylý
poděkoval za složení slibu všem členům zastupitelstva.
Ing. Ladislav Rosman dále navrhl, aby hlasování ke všem bodům jednání proběhlo veřejně.
Nikdo nepodal jiný návrh. Konstatoval, že hlasování bude veřejné. Dále navrhuje, aby
v případě, že bude předloženo více návrhů u jednotlivých bodů programu, aby bylo o nich
hlasováno v pořadí tak, jak byly časově předloženy. Bude-li předložený návrh schválen, pak o
dalších nemá smysl hlasovat.
Ing. Ladislav Rosman přečetl návrh usnesení.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Bc. Michael Branny,
Ing. Kamila Badurová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Libor Stáňa, Mgr. Michaela Kaděrová,
Ing. Miroslav Kozel, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Zdeňka Foltynová, Ing. Milan Čempel,
Rostislav Vašut, Miroslav Wowra, Ing. Leonard Mynář, Jana Formandlová schválili, aby o
předložených návrzích bylo hlasováno v pořadí tak, jak byly předloženy. (celkem 15)
Nikdo nehlasoval proti. (celkem 0)
Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0)
Ing. Ladislav Rosman dále navrhl, aby se jednání zastupitelstva obce řídilo programem, který
byl uveden v pozvánce. Vyzval nově zvolené zastupitele k doplnění programu nebo
k možnosti podat připomínku.
Ing. Lumír Jendryščík, MBA podal připomínku k rozšíření programu v souladu s bodem 7
článku 5 jednacího řádu zastupitelstva o další bod, a to mezi body 7 a 8 předloženého
programu, tzn. před bod 8, kdy začíná volba starosty. Jedná se o bod, ve kterém budou před
samotnou volbou obecní rady představeny návrhy kandidátů na všechny funkce v radě.
Domnívá se, že členové zastupitelstva by měli předem vědět, než začne volba, jaké je
navrhované složení celé rady popřípadě i návrhy na předsedy výborů. Jinými slovy, když
budeme volit starostu, měli bychom už také vědět, kdo je navržen na místostarosty a členy
rady. Bod navrhuje nazvat „Představení návrhů kandidátů do obecní rady“.
Ing. Ladislav Rosman dal hlasovat o původním programu, dle pozvánky, tak jak byl doručen
zastupitelům.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Bc. Michael Branny,
Ing. Kamila Badurová, Bc. Šárka Kepenyesová, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra, Ing.
Leonard Mynář schválili program zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky. (celkem 8)
Nikdo nehlasoval proti. (celkem 0)
Mgr. Libor Stáňa, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Lumír Jendryščík,
MBA, Zdeňka Foltynová, Ing. Milan Čempel a Jana Formandlová se zdrželi hlasování.
(celkem 7)
3. Volba členů návrhové komise
Ing. Ladislav Rosman navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení: předseda Ing.
Leonard Mynář, členové – Bc. Šárka Kepenyesová, Rostislav Vašut.
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Diskuse k tomuto programu nebyla vedena.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Bc. Michael Branny,
Ing. Kamila Badurová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Libor Stáňa, Mgr. Michaela Kaděrová,
Ing. Miroslav Kozel, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra, Ing. Leonard Mynář zvolili
návrhovou komisi ve složení: předseda: Ing. Leonard Mynář, členové – Bc. Šárka
Kepenyesová, Rostislav Vašut. (celkem 11)
Paní Jana Formandlová hlasovala proti. (celkem 1)
Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Zdeňka Foltynová, Ing. Milan Čempel se zdrželi hlasování.
(celkem 3)
4. Volba členů volební komise
Ing. Ladislav Rosman uvedl, že úkolem volební komise bude dohlédnout na řádný průběh
voleb starosty, místostarosty (místostarostů) a členů rady, zejména na správné sečtení hlasů.
Navrhl, aby volební komise pracovala ve složení: předseda – Mgr. Michaela Kaděrová,
členové – Ing. Kamila Badurová, Bc. Michael Branny.
Diskuse k tomuto programu nebyla vedena.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Bc. Michael Branny,
Ing. Kamila Badurová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Libor Stáňa, Mgr. Michaela Kaděrová,
Ing. Miroslav Kozel, Zdeňka Foltynová, Ing. Milan Čempel, Rostislav Vašut, Miroslav
Wowra, Ing. Leonard Mynář zvolili volební komisi ve složení: předseda – Mgr. Michaela
Kaděrová, členové – Ing. Kamila Badurová, Bc. Michael Branny. (celkem 13)
Paní Jana Formandlová hlasovala proti. (celkem 1)
Ing. Lumír Jendryščík, MBA se zdržel hlasování. (celkem 1)
5. Stanovení počtu členů rady obce
Ing. Ladislav Rosman uvedl, že v případě naší obce rada musí mít 5 členů, protože podle
zákona o obcích počet členů rady činí nejméně 5 a nesmí přesáhnout jednu třetinu počtu členů
zastupitelstva obce. Z tohoto důvodu se nebude o tomto bodu hlasovat.
Diskuse k tomuto bodu nebyla vedena.
6. Stanovení počtu místostarostů
Ing. Ladislav Rosman přednesl návrh na stanovení dvou místostarostů. Odůvodnil daný počet
tím, že je větší možnost zástupu.
Diskuze k tomuto bodu nebyla vedena.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Bc. Michael Branny,
Ing. Kamila Badurová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Libor Stáňa, Mgr. Michaela Kaděrová,
Ing. Miroslav Kozel, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Zdeňka Foltynová, Ing. Milan Čempel,
Rostislav Vašut, Miroslav Wowra, Ing. Leonard Mynář, Jana Formandlová stanovili dvě
funkce místostarostů obce. (celkem 15)
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Nikdo nehlasoval proti. (celkem 0)
Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0)
7. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
Ing. Ladislav Rosman přednesl návrh, aby funkcí, pro kterou bude člen zastupitelstva obce
uvolněn, byla funkce starosty obce.
Diskuse k tomuto bodu nebyla vedena.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Bc. Michael Branny,
Ing. Kamila Badurová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Libor Stáňa, Mgr. Michaela Kaděrová,
Ing. Miroslav Kozel, Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Zdeňka Foltynová, Ing. Milan Čempel,
Rostislav Vašut, Miroslav Wowra, Ing. Leonard Mynář, Jana Formandlová určili jako
funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva obce uvolněn, funkci starosty obce. (celkem 15)
Nikdo nehlasoval proti. (celkem 0)
Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0)

8. Volba starosty obce
Ing. Ladislav Rosman vyzval jednotlivé politické strany, aby předložily své kandidáty na
starostu obce. Ing. Marek Svrčina přednesl za Přátele rozvoje obce návrh, aby starostou obce
byl zvolen Ing. Ladislav Rosman.
Jiný návrh přednesen nebyl.
Ing. Lumír Jendryščík, MBA sdělil několik svých poznatků a dojmů z povolebních jednání.
Poděkoval za hlasy, které dali občané KDU-ČSL. S radostí konstatoval, že jedině KDU-ČSL
trojnásobně navýšila svůj počet mandátů oproti minulým volbám. Ostatní uchazeči buď své
pozice obhájili, nebo ztratili. Dále seznámil přítomné s průběhem povolebního vyjednávání.
Hned po volbách v pondělí 8. října nabídl starostovi, nezávislým a ODS koaliční jednání. Jeho
nabídka starostu tak „vytočila“ (použil jeho výrok z telefonického rozhovoru) a nabídku
okamžitě odmítl, citoval z emailové zprávy: „V radě máme již dohodnutou sestavu ve stejném
obsazení a podílu dosavadních stran.“ Zdůraznil, že se jedná o odvážné tvrzení rady očividně
vyjádřené ještě před termínem voleb. Také doplnil, že hned po sečtení hlasů si starosta pojistil
podporu od KSČM a ODS. Ing. Lumír Jendryščík, MBA podotknul, že podporu KSČM
očekával a že si starosta s KSČM hraje, jak kočka s myší. Také upozornil, že tohoto jednání
jsme byli svědky ve dvou minulých volebních obdobích. Byl překvapen unáhlenou oddaností
ODS. Všechny demokratické strany ve svých volebních programech podpořily změny včetně
ODS. ODS jednoznačně patří mezi demokratické strany, nicméně stále v místní buňce dřímá
osamocené křídlo, které potají drží s komunisty, aby udrželo starostu a své pozice. Upozornil,
že pan Ing. Leonard Mynář zcela ignoruje volební program své strany a nikdo ho z ODS
v jeho počínání nepodporuje. Zcela zradil svou stranu, která ho nominovala na kandidátku, a
zachoval se stejně, jak před čtyřmi léty. Naopak ocenil jednoznačné a neměnné stanovisko
nezávislých, kteří už zakusili atmosféru v obecní radě pod vedením starosty. Složitější je pro
něj samotné PRO. Vkládá se mu do úst místo názvu „Přátelé rozvoje obce“ název „Přátelé
všech, kteří nás podporují“ a kdo má jiný názor, je našim úhlavním nepřítelem. V té
souvislosti připomněl úryvek prezidentova aktuálního nedělního projevu z Vladislavského
sálu. Připomněl jeho slova o politické stranickosti, citoval: „Tedy něčeho, co se dnes příliš
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nenosí. A když někdy, například nyní v komunálních volbách, zažíváme rozbředlá hnutí, o
nichž nevíme, kam směřují a jaký mají dlouhodobý program, je dobré si vzpomenout
například na Švehlovu myšlenku, že každá diktatura začíná zničením politických stran.“ Dále
uvedl, že se jedná o trefnou sto let starou myšlenku pro starostové hnutí PRO. Jak by se
starosta potěšil, kdyby v Dětmarovicích mohl zničit své politické oponenty, a především
KDU-ČSL, a sám by rozhodoval o osudu obce. Na jedné straně proklamace o imaginární
spolupráci, na druhé zákaz vstupu do rady. Jak ponižující a nebezpečné. I přesto, že při troše
vůle bychom našli společné průsečíky, starosta svými činy zařadil KDU-ČSL mezi své
úhlavní nepřítele. A nejsme sami. Je asi veřejným tajemstvím, že obsazení rady bude složeno
ze tří členů hnutí PRO a po jednom z ODS a KSČM. Dodal, že pan Ing. Leonard Mynář a
Miroslav Wowra si vůbec neuvědomují, že jejich pozice v radě bude jen formální a o všem
bude rozhodovat PRO, jinými slovy starosta. Tito pánové svým vstupem do rady jen upevnili
absolutní většinu PRO v radě. A navíc pan Ing. Leonard Mynář se objeví na jednání rady jen
sporadicky, tak jak v minulém období. A z pana Miroslava Wowry se stane jen hlasovací
automat, jak příznačně jej někdo z koalice nazval. Skutečná pozice PRO bude téměř
absolutní. A nastane již dříve zmíněná diktatura, diktatura podporovaná ODS a KSČM.
Na závěr projevu zdůraznil, že pokud dnes zvolíme starostu pana Ing. Ladislava Rosmana a
radu jeho oddaných příznivců, můžeme očekávat, že se v Dětmarovicích nic nezmění.
Konkrétně uvedl, že nikdy se nedočkáme, jakým směrem se bude naše obec rozvíjet. Obec,
jako zřizovatel, bude stále netečně přihlížet k tragické situaci na základní škole. Někteří
členové obecního zastupitelstva nebudou mít přístup k podkladům o řízení obce, i když na to
mají zákonné právo. Občané se nebudou moci vyjádřit k drahým investicím. Nedočkáme se
lepšího ovzduší a budou nám předkládány jen lobbistické návrhy bez přínosu na životní
prostředí. Nemůže se vyloučit realizace milionových zakázek bez výběrových řízení
s porušením právních obecních předpisů, jak tomu bylo v minulém období.
V „Dětmarovickém okénku“ budeme stále číst jednostranně zaměřené články starosty.
Starosta bude své oponenty stále posílat k psychiatrům, jak nedůstojné na hlavního
představitele obce.
Ing. Lumír Jendryščík, MBA slíbil, že zástupci KDU-ČSL budou prosazovat svůj volební
program při jednáních obecního zastupitelstva a ve výborech, pokud je tam starosta
neodmítne. Nadále budou ctít, že normální je nelhat, nekrást, nepodvádět a, že slušnost není
slabost a poctivost není hloupost.
Ing. Ladislav Rosman poděkoval Ing. Lumírovi Jendryščíkovi, MBA za projev, který
považuje za zkreslující. Myslí si, že mu tento uplakaný tón nesluší. Nepřeje si žádné
nepřátele, naopak chce, aby všechny strany spolupracovaly v co nejširším měřítku. Také
nabídl spolupráci i KDU-ČSL. Dostali důstojné nabídky. Uvedl, že bohužel nelze všechny
strany dostat do rady obce, protože je jen pěti členná.Starosta nechce, aby to vypadalo, že
KDU-ČSL se vyčlenila do úhlavních nepřátel, naopak by si přál, aby všichni v zastupitelstvu
spolupracovali.
Ing. Leonard Mynář reagoval na předešlý proslov pana Ing. Lumíra Jendryščíka, MBA.
Uvedl, že po volbách vyjádřil podporu starostovi. Když ho oslovil pan Ing. Lumír Jendryščík,
MBA, musel sdělit, že po 8 letech společné spolupráce v radě, jsou vidět za nimi výsledky, a
proto podpoří starostu. Vždy na vesnici prosazoval, že je to o lidech a o práci. Také dodal, že
v jiných dobách představitel KDU-ČSL také spolupracoval s KSČM v radě i na jiných
úrovních. Je překvapený, že je teď všechno špatně a všichni dělají všechno jinak.
Ing. Miroslav Kozel měl také připravený krátký projev. Uvedl, že mandát zastupitele
vykonává nepřetržitě již od roku 1998 a v tomto sále byl přítomen při různých projevech vůle
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či nevůle, souhlasu či nesouhlasu, potlesku i pískotu. Tato doba nezakládá sice žádný patent
na pravdu názorů, ale umožňuje posuzovat věci s nadhledem. V krátkosti shrnul základní děj
tzv. povolebního vyjednávání, ale zejména postoje jejich volební strany. Před osmi léty
deklarovali požadavek na zásadní změnu v systému řízení obce a tuto jednoznačně podpořili
hlasováním a zvolením ještě současného starosty Ing. Ladislava Rosmana, který tehdy ještě
kandidoval na kandidátce politické strany. Tohoto potvrdili ve funkci i před čtyřmi léty, již
jako kandidáta nezávislého, z volební strany, jejíž byl sám zakladatelem. Také v minulosti
nepodpořili návrhy na jeho odvolání v průběhu vykonávaného mandátu. V těchto volebních
obdobích a zejména v prvním volebním období se podíleli na přímém exekutivním vedení
obce v různých funkcích, dá se říci v souladu s jasně definovanými cíli, byť se i některé dílčí
názory mohly lišit. Po zveřejnění volebních výsledku v těchto volbách byli jako volební
strana, která se umístila na druhém místě. Všichni tři zvolení zastupitele byli osloveni prvotně
starostou s nabídkou další spolupráce s tím, že pokud podpoří jeho osobu na pozici starosty
Obce Dětmarovice, tak se dá říci, že nezištně nabízel dvě pozice v Radě obce (rozumějme
místostarostu a radního či radní). Dále uvedl, že za jejich volební stranu neměli vzhledem
k výsledkům voleb v úmyslu navrhovat kandidáta či kandidátku na pozici starosty, tak po
společném projednání návrhu se všemi našimi kandidáty, i těmi nezvolenými, s touto
variantou souhlasili a většinu by takto získali zastupitelé bez stranického sekretariátu. Velmi
záhy se však tato nabídka začala různě měnit a do „vyjednávání“ se postupně začaly vkládat
jiné zájmy (kamarádské, stranické i nestranické, manažérské, silové, ultimativní i
spekulativní), ale toto uvedl, že mu nepřísluší nijak detailně komentovat, je to legitimní věcí
každého jedince. Výsledkem byla pouze direktivní nabídka jednoho místa v Radě obce na
pozici místostarosty bez možnosti ovlivnit jména dalších členů rady a možné posty předsedů
výborů s odkazem: „takto je to osvědčené a tak to my chceme.“ Jiné varianty i širší koalice
s rovnocenným jedním zástupcem v radě dle deklarované široké koalice (ale opět pouze
s vybranými volebními stranami) byly rovněž zástupci volební strany PRO neakceptovatelné.
Dále pan Ing. Miroslav Kozel doplnil, že ve shodě se spolukandidáty i na základě diskuze s
jejich voliči rozhodli, že do navrhovaného složení rady, která by fungovala pouze jako
minimálně tříčlenný hlasovací automat, s jejich jedním hlasem vstupovat nebudou. Také
doplnil, že v samotném hlasování volební strana Nezavislí pro Dětmarovice, svůj prvotní
příslib splní, a tedy podpoří Ing. Ladislava Rosmana na funkci starosty Obce Dětmarovice.
Také upozornil, že jejich strana své názory neměnila, nemění a ani měnit nemíní, rovněž
s jejich mandáty odmítají obchodovat tzv. něco za něco. Jejich postoj však nijak nevylučuje
snahu prosazovat volební program, jejich aktivní spolupráci v rámci rozvoje obce, jejího
sociálního programu, spolkové činnosti, školství, smysluplných projektů a to ať už při obnově
a údržbě majetku, realizaci nových záměrů, ekonomicky smysluplných a udržitelných
projektů, atd., vždy však s rozvahou a pragmatickým přístupem, nikoliv dle aktuálních
nápadů, vášní a slibů. Nakonec poděkoval všem přítomným za pozornost a trpělivost.
Ing. Ladislav Rosman poděkoval panu Ing. Miroslavu Kozlovi za projev. Doplnil, že
třítýdenní vyjednávání bylo náročné. Složení rady chtěli postavit podobně jako v roce 2014.
Bohužel to nevyšlo a je mu to líto. Původně bylo rozložení do rady i pro členy z řad
Nezávislých. Dopadlo to tak, jak to je.
Paní Jana Formandlová přidala také krátký projev. Poděkovala panu starostovi za minulé
volební období, ve kterém svými postoji a stylem vedení obce otevřel mnohým zastupitelům
oči a že už není sama, kdo ví, že cesta kterou dál naše obec půjde, není cesta čisté
demokracie.
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Ing. Ladislav Rosmam poděkoval paní Janě Formandlové za projev, pak ukončil diskuzi a dal
hlasovat o volbě starosty.
Výsledek hlasování:
Pro návrh, aby starostou obce byl zvolen Ing. Ladislav Rosman, hlasovali členové
zastupitelstva:
Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Bc. Michael Branny, Ing. Kamila Badurová, Bc.
Šárka Kepenyesová, Mgr. Libor Stáňa, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel,
Rostislav Vašut, Miroslav Wowra, Ing. Leonard Mynář. (celkem 11)
Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Zdeňka Foltynová, Ing. Milan Čempel, Jana Formandlová
hlasovali proti. (celkem 4)
Nikdo se nezdržel hlasování. (celkem 0)
Předsedkyně volební komise Mgr. Michaela Kaděrová konstatovala, že starostou obce byl
počtem 11 hlasů zvolen Ing. Ladislav Rosman.
Nově zvolený starosta Ing. Ladislav Rosman uvedl, že si zvolení velice váží, chtěl by
pokračovat v práci na rozvoji obce a udělat pro to maximum. Poděkoval za podporu.
9. Volba místostarostů
Ing. Ladislav Rosman uvedl, že na místo prvního místostarosty obce je navrhován Ing. Marek
Svrčina, druhého místostarosty Ing. Leonard Mynář.
Jiné návrhy předloženy nebyly.
Výsledek hlasování:
Členové zastupitelstva obce Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Bc. Michael Branny,
Ing. Kamila Badurová, Bc. Šárka Kepenyesová, Zdeňka Foltynová, Ing. Milan Čempel,
Rostislav Vašut, Miroslav Wowra, Ing. Leonard Mynář, Jana Formandlová zvolili prvním
místostarostou obce pana Ing. Marka Svrčinu. (celkem 11)
Ing. Lumír Jendryščík, MBA hlasoval proti. (celkem 1)
Mgr. Libor Stáňa, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel se zdrželi hlasování.
(celkem 3)
Členové zastupitelstva obce Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Bc. Michael Branny,
Ing. Kamila Badurová, Bc. Šárka Kepenyesová, Ing. Milan Čempel, Rostislav Vašut,
Miroslav Wowra, Ing. Leonard Mynář, zvolili druhým místostarostou obce pana Ing.
Leonarda Mynáře. (celkem 9)
Ing. Lumír Jendryščík, MBA a Jana Formandlová hlasovali proti. (celkem 2)
Mgr. Libor Stáňa, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel a Zdeňka Foltynová se
zdrželi hlasování. (celkem 4)
10. Volba ostatních členů rady obce
Ing. Ladislav Rosman uvedl, že do funkce zbývajících dvou členů rady obce jsou navrhováni
pan Miroslav Wowra a Ing. Kamila Badurová.
Jiné návrhy předloženy nebyly.
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Výsledek hlasování:
Pro návrh, aby členem rady obce byl zvolen pan Miroslav Wowra hlasovali Ing. Ladislav
Rosman, Ing. Marek Svrčina, Bc. Michael Branny, Ing. Kamila Badurová, Bc. Šárka
Kepenyesová, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra, Ing. Leonard Mynář. (celkem 8)
Ing. Lumír Jendryščík, MBA hlasoval proti. (celkem 1)
Mgr. Libor Stáňa, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Milan Čempel, Zdeňka
Foltynová a Jana Formandlová se zdrželi hlasování. (celkem 6)
Pro návrh, aby členem rady obce byla zvolena paní Ing. Kamila Badurová hlasovali Ing.
Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Bc. Michael Branny, Ing. Kamila Badurová, Bc. Šárka
Kepenyesová, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra, Ing. Leonard Mynář, Jana Formandlová.
(celkem 9)
Ing. Lumír Jendryščík, MBA hlasoval proti. (celkem 1)
Mgr. Libor Stáňa, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Milan Čempel, Zdeňka
Foltynová se zdrželi hlasování. (celkem 5)
11. Zřízení výborů zastupitelstva obce a volba jejich předsedů
Starosta obce Ing. Ladislav Rosman uvedl, že dle zákona o obcích musí být zřízeny dva
výbory, a to finanční výbor a kontrolní výbor. Hlasovat se bude o obsazení funkcí předsedů
těchto výborů.
Do funkce předsedy finančního výboru je navrhována Bc. Šárka Kepenyesová.
Jiný návrh nebyl předložen.
Výsledek hlasování:
Pro návrh, aby předsedou finančního výboru byla zvolena Bc. Šárka Kepenyesová hlasovali
Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Bc. Michael Branny, Ing. Kamila Badurová, Bc.
Šárka Kepenyesová, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra, Ing. Leonard Mynář. (celkem 8)
Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Zdeňka Foltynová,Jana Formandlová hlasovali proti.(celkem 3)
Mgr. Libor Stáňa, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel, Ing. Milan Čempel se
zdrželi hlasování. (celkem 4)
Ing. Ladislav Rosman uvedl, že do funkce předsedy kontrolního výboru je navrhován Bc.
Michael Branny.
Jiný návrh nebyl předložen.
Výsledek hlasování:
Pro návrh, aby předsedou kontrolního výboru byl zvolen Bc. Michael Branny hlasovali Ing.
Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Bc. Michael Branny, Ing. Kamila Badurová, Bc. Šárka
Kepenyesová, Rostislav Vašut, Miroslav Wowra, Ing. Leonard Mynář. (celkem 8)
Ing. Lumír Jendryščík, MBA,Ing. Milan Čempel,Jana Formandlová hlasovali proti.(celkem 3)
Mgr. Libor Stáňa, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Miroslav Kozel, Zdeňka Foltynová se
zdrželi hlasování. (celkem 4)
12. Pověření oddávajících
Starosta obce Ing. Ladislav Rosman uvedl, že do funkce oddávajícího jsou navrhováni Mgr.
Libor Stáňa, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Michaela Kaděrová, Ing. Marek Svrčina, Ing.
Kamila Badurová, Ing. Leonard Mynář.
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Další návrhy na jmenování do funkce oddávajícího předneseny nebyly.
Výsledek hlasování:
Pro pověření Mgr. Libora Stáně, Bc. Šárky Kepenyesové, Mgr. Michaely Kaděrové, Ing.
Marka Svrčiny, Ing. Kamily Badurové, Ing. Leonarda Mynáře jako oddávajících hlasovali
členové zastupitelstva obce Ing. Ladislav Rosman, Ing. Marek Svrčina, Bc. Michael Branny,
Ing. Kamila Badurová, Bc. Šárka Kepenyesová, Mgr. Libor Stáňa, Mgr. Michaela Kaděrová,
Ing. Miroslav Kozel, Zdeňka Foltynová, Ing. Milan Čempel, Rostislav Vašut, Miroslav
Wowra, Ing. Leonard Mynář. (celkem 13)
Nikdo nehlasoval proti. (celkem 0)
Ing. Lumír Jendryščík, MBA, Jana Formandlová se zdrželi hlasování. (celkem 2)
13. Závěr
Závěrem starosta Ing. Ladislav Rosman poděkoval za konstruktivní jednání při zasedání
zastupitelstva a těší se s novým vedením na další spolupráci. Poděkoval všem za účast a
popřál pevné zdraví.
Pan starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce v 18.05 hodin.
Datum vyhotovení zápisu: 5.11.2018

Ing. Ladislav Rosman v.r.
starosta obce

Ing. Marek Svrčina v.r.
ověřovatel zápisu

Miroslav Wowra v.r.
ověřovatel zápisu

Mgr. Anna Kiková v.r.
zapisovatelka

Přílohy:
- Usnesení
- Pozvánka
- Slib členů zastupitelstva obce
- Presenční listina
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