Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Tuř, konaného dne
18.10.2022 od 18:00 hodin
v budově obecního úřadu v Tuři.
Přítomni: Martin Řehák, Jaroslav Knap, Václav Kotlář, Jana Pokorná, Miroslav Nožička, Václav
Caprata, Michal Pejřimovský
Občané dle prezenční listiny.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Tuř bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadním starostou obce
panem Martinem Řehákem (dále jako „předsedající“). Před zahájením zasedání bylo členům
zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53
zákona č. 491/2001 Sb. O volbách o 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. 128/200 Sb. O obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je všech 7 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Václava Capratu a Janu Pokornou a
zapisovatelkou paní Petru Růžičkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuř u r č u j e ověřovateli zápisu pana Václava Capratu a Janu
Pokornou. Zapisovatelkou určuje paní Petru Růžičkovou.
Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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 upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. 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 ČR“

Předsedající vyzval jmenovitě 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.

Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu. K návrhu programu nebyly vzneseny
návrhy na doplnění. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuř s c h v a l u j e následující program ustavujícího zasedání:
1. Volba starosty a místostarosty
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
3. Zřízení kulturního výboru
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
5. Diskuse

Výsledek hlasování :

Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno.
Před počátkem volby starosta obce Martin Řehák přednesl přítomným zastupitelům a
občanům své vyjádření.

1. Volba starosty a místostarosty
a) Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné

návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuř

s c h v á l i l o zvolení jednoho místostarosty.

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
b) Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a

místostarosty veřejně hlasováním.
zastupitelstvo.

Změnu způsobu hlasování musí schválit

Občané diskutují o kandidátní listině a složení kandidátní listiny.

p. Svoboda upozorňuje na to, že volby jsou od toho, aby lidé hlasovali, je to demokratická
volba. Je na zastupitelích, aby si starostu zvolili, ne aby bylo předem předpokládáno kdo má
být starostou.

Starosta pan Martin Řehák přednáší své vyjádření.
Vážení zastupitelé, vážení občané
sešli jsme se dnes abychom zvolili nové obsazení a vedení obce Tuř. Dnešní
ustavující schůze by měla posvětit staronové vedení, tak jak to bylo
deklarováno a schváleno na ustavujícím zasedání volební strany -Tuřáci.
Pro upřesnění: dne 7.6.2022 se sešlo vedení obce v počtu všech sedmi členů
aby si dohodli podmínky kandidatury které určí složení zastupitelstva do
nadcházejících komunálních voleb. Z tohoto jednání vzešel jasný závěr že
nezávislí kandidáti - pan Martin Řehák, p. J. Knap, p. V. Kotlář, pí. J. Pokorná, p.
M. Pejřimovský, p. V. Caprata a p. M. Nožička budou kandidovat společně ve
volební straně Tuřáci.
Následně se dohodli že se nebudou praktikovat žádné personální změny ve
vedení obce Tuř v následujícím volebním období a souhlasili s podporou a
setrváním ve funkci starosty p. Martina Řeháka a místostarosty p. Jaroslava
Knapa. Žádný jiný návrh na změnu, nebo systém povolebního uspořádání
vedení obce nebyl podán.
Dne 27.7. se všichni kandidáti sešli a podepsali společnou kandidátku, která
stvrdila jejich rozhodnutí.
Jelikož v obci Tuř nekandidovala žádná další volební strana a ani samostatný
kandidát, tak na dnešní ustavující schůzi mají noví zastupitelé pouze formálně a
jednohlasně schválit své preferované kandidáty na kterých se dohodli dne
7.6.2022
Bohužel tomu asi tak není.
Před týdnem 11.10. na pracovní schůzi nového OZ vznesl požadavek na funkci
starosty pan V. Caprata s odůvodněním že vyhrál volby a chce tuto funkci
vykonávat.
Tímto bych chtěl pana V.Capratu upozornit že žádné volby nevyhrál, ale pouze
dostal nejvíce preferenčních hlasů na společné kandidátce Tuřáci. Tyto

preferenční hlasy mají svoji váhu pouze v případě že by kandidoval větší počet
kandidátů na společné kandidátce, případně více stran do voleb v obci Tuř.
V tomto případě by mu preferenční hlasy zajistily setrvání na nesestupových
pozicích. Pokud by se pan Caprata chtěl prohlásit za vítěze voleb, tak by musel
kandidovat samostatně a dostat nejvíce volebních hlasů. Vítězem voleb v obci
Tuř je pouze jediný kandidát a to volební strana Tuřáci.
Svým požadavkem na funkci starosty pan Václav Caprata hrubě porušuje
dohodu volební strany Tuřáci, která dne 7.6.2022 schválila za svého kandidáta
na starostu Martina Řeháka a místostarostu p. Jaroslava Knapa.
Svým požadavkem p. Caprata štěpí jednotu volební strany Tuřáci a vytváří zde v
novém obecním zastupitelstvu nedůstojnou koaliční a opoziční atmosféru a
jeho jednání je přinejmenším morálně nedůstojné a spekulativní, jelikož před
volbami nikomu svoji vůli kandidovat nesdělil a tím uvedl spoustu voličů
jednotné kandidátky Tuřáci v omyl a znemožnil jim zvážit jinou volbu svých
preferenčních hlasů.
Tímto apeluji na pana V. Capratu a i na další případné zastupitele, kteří by chtěli
volit v rozporu s usnesením volební strany Tuřáci, aby důkladně zvážili svoji
volbu a volební rozhodnutí., které by mohlo zapříčinit rozpad obecního
zastupitelstva a ohrozit tak dosavadní bezproblémoví chod obce Tuř, ale také
na zneužití desítky volebních hlasů občanů, kteří v dobré víře přišli volit jednotu
volební strany Tuřáci.
Vážení občané,
pokud dnešní volba dopadne jinak než jak byla deklarována a nebude dodržena
dohoda volební strany Tuřáci, tak se předem Vám všem občanům velmi
omlouvám, ale jsem nucen opustit pro mne velmi důležitou a srdcovou
záležitost, a to společenský život v obci. Né proto, že jsem ješitný nebo uražený
ze ztráty funkce, ale proto že si nedovedu představit další spolupráci se
zastupiteli, kteří nejsou schopni dodržet společnou dohodu a rozvrací tak moji
dobrou víru a důvěru v jejich mravní lidské hodnoty.
S pozdravem Váš soused a kamarád Martin Řehák.

Místostarosta popisuje cestu, která vedla k volbám. Místostarosta ctí výsledek voleb, ale
nectí cestu, která k tomu vedla.
V. Caprata nesouhlasí s místostarostou. Upozorňuje na to, že se rozhodl o pozici starosty
usilovat až po výsledcích voleb, kdy cítil velkou podporu z řad občanů.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Nejstarší člen
zastupitelstva pan Václav Kotlář navrhl zvolit do funkce starosty pana Martina Řeháka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuř

volí

starostu pana Martina Řeháka.

Výsledek hlasování: Pro 3, Proti: 4, Zdržel se: 0
Usnesení

nebylo

schváleno

Dalším návrhem na post starosty je pan Václav Caprata.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuř

volí

starostou pana Václava Capratu .

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti: 3, Zdržel se: 0
Usnesení

b y l o schváleno

Starosta Václav Caprata převzal řízení ustavujícího veřejného zasedání a děkuje panu
Martinu Řehákovi, vyzdvihuje jeho dobrou práci a hodlá v ní pokračovat. Přeje si, aby lidé
spolupracovali společně a nepřeje si rozbroje v obci. Rád by pokračoval v započaté práci .
c) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.

Pan Václav Kotlář navrhuje zvolit do funkce místostarosty pana Jaroslava Knapa. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuř v o l í

místostarostou pana Jaroslava Knapa.

Výsledek hlasování: Pro 3 Proti: 4 Zdržel se: 0

Usnesení n e b y l o

schváleno.

Dalším návrhem na post místostarostky je paní Jana Pokorná.
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Tuř

volí

místostarostkou paní Janu Pokornou .

Výsledek hlasování: Pro 4 Proti: 3 Zdržel se: 0
Usnesení b y l o

schváleno

2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a)

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor, neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se
zánikem původního zastupitelstva. Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo
finanční a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít 3 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 Tuř
tříčlenné.

zř i zu j e

finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou

Výsledek hlasování: Pro 7, proti 0, Zdržel se: 0
Usnesení b y l o schváleno.
b) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy

finančního výboru. Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru
pana Jaroslava Knapa . Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuř v o l í předsedou finančního výboru pana Jaroslava Knapa.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení b y l o schváleno.
c) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhu na funkci předsedy

kontrolního výboru. Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru

pana Martina Řeháka . Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuř

v o l í předsedou kontrolního výboru pana Martina Řeháka.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0, Zdržel se:0
Usnesení b y l o schváleno.

d) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního a

finančního výboru.
Předsedající navrhl zvolit členem finančního výboru pana Michala Pejřimovského a pana
Pavla Svobodu .
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuř v o l í členy finančního výboru, a to pana Michala Pejřmovského
a pana Pavla Svobodu.
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno
e) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního výboru.

Předsedající navrhl zvolit členem kontrolního výboru pana Petra Hikla a pana Miroslava
Nožičku.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuř v o l í
Miroslava Nožičku.

členy kontrolního výboru pana Petra Hikla a pana

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení b y l o schváleno.

3. Zřízení kulturního výboru
a)

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o zřízení kulturního výboru.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý a bude nejméně 5
členný.

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuř

zřizuje

kulturní výbor, který je minimálně pětičlenný.

Výsledek hlasování: Pro 7, proti: 0 ,Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
b) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy

kulturního výboru. Starosta navrhuje zvolit do funkce předsedy kulturního výboru
pana Miroslava Nožičku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuř
Nožičku.

vo l í

předsedu kulturního výboru, a to pana

Miroslava

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se:0
Usnesení bylo schváleno.
c) Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kulturního výboru.

Předsedající navrhl zvolit členem kulturního výboru pana Michala Pokorného, paní Janu
Pokornou, paní Ivu Nožičkovou , pana Pavla Svobodu, paní Mílu Svobodovou.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuř v o l í
členy kulturního výboru a to , pana Michala Pokorného,
paní Janu Pokornou, paní Ivu Nožičkovou, pana Pavla Svobodu, paní Mílu Svobodovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Tuř
s ouhlas í
a
b e r e na vědomí, že o odměnách
neuvolněným členům zastupitelstva, starostovi a místostarostovi v souladu s § 72 zákona

obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách
dalším veřejném zasedání zastupitelstva obce .

bude rozhodnuto na nejbližším

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

5. Diskuse
V diskusi byly řešeny tyto otázky:
-

p. Vích upozorňuje ať už to dopadlo jak dopadlo, jde o to, aby fungovala obec.

-

Rozebírá se cesta, která vedla k výsledkům voleb. Probíhá oboustranná diskuze.

Vzhledem k tomu , že na začátku ustavujícího veřejného zasedání byli starostou Martinem
Řehákem určeni jako ověřovatelé zápisu a následně schváleni zastupitelé pan Václav
Caprata a paní Jana Pokorná a následně došlo k situaci, kdy byl po druhém návrhu zvolen
Václav Caprata starostou a paní Jana Pokorná též po druhém návrhu místostarostkou a tato
situace se nedala předem s jistotou na začátku ustanovujícího veřejného zasedání
předpokládat, zápis dále byl dodatečně ještě ověřen zastupiteli obce Jaroslavem Knapem a
Miroslavem Nožičkou.
Schůze byla ukončena v 19.00 hodin.
V Tuři dne 18.10.2022
Zapsala: Petra Růžičková
Schválil: starosta : Václav Caprata
Zápis ověřili: Václav Caprata
Jana Pokorná
Jaroslav Knap
Miroslav Nožička
Vyvěšeno :

sejmuto:

