
zAPrs s/za!4
Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce BíIovice-Lutotín konaného

dne 1. prosince 2014 od 18:00 hodin na Žudru v Bílovicích

Účast: občané dle prezenční listiny, která je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Z nově zvolených členů zastupitelstva 9 členů z celkového počtu 9 členů'

Program jednání:
1) Zahél1ení (navžení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení

programu ustavujícího zasedání)
2) Zpráva o výsledku voleb v obci Bílovice-Lutotín
3) SloŽeníslibu zastupitelů obce
4) Volba starosty obce
5) Volba místostarosty obce
6) Volba předsedy finančního a kontrolního výboru
7) Diskuze
8) Usnesení azávěr

Ad1)
Ustavující zasedánízastupitelstva obce zahájil dosavadní starosta obce pan Jan Toman st.
v 18:05 hodin.

Zapisovatelem jednání navrhl pana Martina Smutného, ověřovatelizápisu Bc. Miroslava Říčaře a
pana Petra Krupu.
Nikdo nebyl proti.

Dále přednesl program zasedání.
Nikdo nebyl proti.

Ad2)
Člen volební komise pan Bohuslav Janál podrobně seznámil občany s rnýsledky voleb a podal
informaci o způsobu sčítání hlasŮ.
Podotkl' že rozdíl mezi vítěznou a poraŽenou Volební stranou byl pouhé čtyři hlasy.
Poté informoval občany o podání návrhu nespokojených občanů na Krajský soud v Brně se
Žádostí o přepoěítání hlasů, kterou Krajský soud v Brně zamítl.
Dále pan Bohuslav Janál dodal, Že přitakto těsném výsledku voleb rozhodoval kaŽdý hlas a tak
mohou vznikat pochybnosti o konečném výsledku voleb.
Pan Jan Toman st. dodal, Že do volebních komisíjsou delegovány studentky, které nemají o
průběh voleb ,,patřičný zď1em" a vidí v členství ve volební komisi lehký zdroj výdělku.

Do zastupitelstva obce bylizvoleni občané:
o Jan Toman st. 186 hlasů
. Jan Toman ml. 178 hlasů
. lng' Miroslav Hochvald 170 hlasů
o Petr Krupa 161 hlasů
o Vladimír Stančík 160 hlasů
. Martin Smutný 159 hlasů
o Vladimír Tesař 156 hlasů
o Jaroslav Babiánek 150 hlasů
. Bc. Miroslav Řiear 149 hlasů

Kompletní zápis výsledků voleb je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
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zAPrs 5/2014
Z ustavuj ícího zasedání zastupitelstva obce Bilovice-Lutotín konaného

dne 1. prosince 2014 od 18:00 hodin na Žudru v Bilovicích

Předsedající pan Jan Toman st. vyzval lng' Jana Kličku, aby doplnil pana Bohuslava Janála.
lng. Jan Klička uvedl, Že dne 27.11.2014 za účasti občanů:. p. Bohuslava Janála

. p. Jaroslava Babiánka

. p. Jaroslava Bartoška

. pí' Marie Starovecké

. pí.Jany Babičkové
o p. Aloise Dvořáka
. p' Jaroslava Navrátila
. p' Josefa Drápala

rozpečetil úřednízapečetěnou obálku s hlasovacími lístky a hlasovací lístky znovu sečetli.
Výsledek voleb podle komise lng. Jana Kličky je jiný, neŽ oficiální výsledek voleb. Vítězem voleb
dle tohoto sčítání by tedy bylo volební sdruŽení "Nezávislí pro obeď'.

Na to vyzval pan Jan Toman k diskuzi.
. občané se ptají: ,,Jakým právem otevřela komise pana lng. Jana Kličky zapečetěnou

Úřední obálku?'' Pan Jan Toman st. odpověděl, Že po uplynutítermínů je toto moŽné.o občané dodali, Že při rozpečetění obálky s hlasovacími lístky bylijen zástupcijedné
strany.

. Pan Josef Měchura dodal, Že tento akt nemá Žádnou oporu v zákoně.o Paní Milada Kalvodová přednesla svůj projev avyzvala všechny občany k jednotě.
o Paní Minářová vyzvala všechny zastupitele, ať spolupracují'o Pan Pavel Tesař vyzval zastupitele, ať nepolitikaří a navrhl nové přepočítání volebních

lístků.
. Pan Jiří Eliáš uvedl, Že Krajský soud v Brně se Žádostí nezabýval.o Paní Krupová dodala, Že za prácivolební komise odpovídá její předseda.
o Pan Jan Toman st. uvedl, že,jisté osoby" o něm psaly nepravdivé články v tisku a dodal,

Že volební komise odevzdaly výsledky voleb na Magistrát města Prostějova příliš rychle.. Paní Monika Procházková dodala, Že studentky ve volební komisi spěchají, nemají
k důleŽitosti voleb váah, a proto se měly hlasy před odevzdáním na Magistrát města
Prostějova ještě přepočítat.

. Pan Jaroslav Kubíček vznesl dotaz, zda by byla ustavena komise pro přepočítání hlasů i
kdyby volby dopadly opačně.

o Pan Jan Toman st. dává vinu za špatné sečtení hlasů předsedům volebních komisí'. Pan Pavel Tesař uvedl, Že zastupitelé zvoleníza hnutí,,občané pro obec- chtějíodstranit
stávajícího starostu Jana Tomana st.

. Paní Michaela Tomanová se zeptala, co zastupitelé udělali pro obec, a uvedla, Že
starosta obce 'má 4 roky do důchodového věku".. PaníJaroslava Drápalová dodala, Že funkce starosty není nároková do tohoto věku.. Paní Monika Procházková dodala, Že hlavně staršíobčané měli problémy s vyplňováním
volebních lístků, a proto označilijen jednoho kandidáta a ne celou volební stranu.. Pan Josef Měchura se na to zeptal, jak lze poznat, kdo vyplnil kteriý hlasovací lístek.o Pan Jan Toman st. uvedl, Že dříve v našíobci platil systém voleb, kde kandidovali
jednotliví kandidáti samostatně a ne volební strany jako v letošních volbách.. Pan Jiří Kyselák uvedl svoji zkušenost z jednání se starostou ohledně placení příspěvku
pro SS, ZS a MS Jistota o.p.s. v Prostějově, kterou navštěvuje jeho syn.
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zAPrs s/2014
Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bílovice_Lutotín konaného

dne 1. prosince 2014 od 18:00 hodin na Žudru v Bilovicích

Ad 3)

Po ukončení diskuze k bodu č.2) ,,Zpráva o Výsledku voleb V obci Bílovice_Lutotín" předsedající
Jan Toman st. přistoupil k bodu č. 3) ,,SloŽeníslibu zastupitelů obce"'
Dosavadní starosta obce Jan Toman st' přednesltext slibu a následně nechal kolovat mezi
zastupiteli listinu s textem slibu, kde zastupitelé ke slibu připojili i svůj podpis.
Žaany zvolený zastupitel neodmítl sloŽit slib, ani nesloŽil slib s výhradou.
Podpisový arch je přílohou č. 3 tohoto zápisu z ustavujícího zastupitelstva'

Dosavadnístarosta obce Jan Toman st. předal vedení ustavujícího zasedánízastupitelstva obce
lng. Miroslavu Hochvaldovi.
Nikdo nebyl proti.

lng. Miroslav Hochvald přednesl projev, ve kterém uvedl, Že si velice váží práce, kterou pro obec
vykonal dosavadnístarosta Jan Toman st'
Uvedl, Že jej netěší současná situace v obci, která rozděluje občany na dva tábory.
Dále podal zprávu o stavu obce, předneslsvou vizi o budoucím směřovánínaší obce, dokončení
územního plánu, rozpracování projektů na budování infrastruktury obce, získávání
mimorozpočtových příjmů atd.
Dále dodal, Že pokud bude zvolen starostou, potřebuje mít ve vedení obce vedle sebe lidi s
podobným názorem na vedení obce. Na konci svého projevu navrhl přistoupit k volbě starosty.
Před hlasováním dal předsedající moŽnost zastupitelům a občanům vyjádřit se k volbě.

Ad4)
Pan Jaroslav Babiánek navrhl' aby bylo přijato usnesení, ve kterém bude zvolen starostou obce
zastupitel s nejvyšším počtem hlasů, to je pan Jan Toman st. Dodal, Že starosta musí mít
podporu občanů.

lng. Miroslav Hochvald vyzval zastupitele k hlasování o tomto návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 5 ZdrŽeli se 0
Usnesení nebylo přijato.

lng. Miroslav Hochvald navrhl usnesení, aby do funkce dlouhodobě uvolněného starosty byl
zvolen lng. Miroslav Hochvald.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti4 ZdÉeli se 0
Usnesení bylo přijato, lng. Miroslav Hochvald bylzvolen do funkce uvolněného starosty obce
Bílovice_Lutotín.

ZastupitelVladimír Tesař opustiljednání ustavujícího zasedánízastupitelstva obce Bílovice -
Lutotín.
Jednání zastupitelstva obce pokračuje v osmi členech.

Předsedající navrhl přistoupit k volbě místostarosty. Před hlasováním dal předsedající moŽnost
zastupitelům a občanům vyjádřit se k volbě.

občané otevírají diskuzi.
o Pan Alois Dvořák navrh], aby byl místostarostou obce zvolen zastupitelz Lutotína, na coŽ

mu předsedajícíodpověděl, Že tomu tak bude.

a,
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zÁpts 5/2014
Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bilovice_Lutotín konaného

dne 1. prosince 2014 od 18:00 hodin na Zudru v BíIovicích

. Pan Josef Drápal uvedl, Že v Lutotíně nikdo nezná lng. Miroslava Hochvalda, a že
zastupitelé za volební stranu 'občané pro obec" majívše připravené dopředu'

. PaníJaroslava Drápalová na to uvedla, Že ten kdo kandiduje, má vše připravené
dopředu.

o Paní Monika Procházková připomné|a, Že starosta Jan Toman st. slouŽí občanům 25 roků
a pět zastupitelů k němu nemá Úďu.

. Pan Václav Synek uvedl, Že pan Jan Toman st. siza současnou situaci můŽe sám.

Ad5)
lng. Miroslav Hochvald navrhl usnesení, aby do funkce jediného místostarosty byl zvolen pan
Martin Smutný a o návrhu dal hlasovat. Funkce místostarosty bude i nadále neuvolněná
Výsledek hlasování. Pro 5 Proti3 ZdÉelise 0
Usnesení bylo přijato, pan Martin Smutný byl zvolen do funkce místostarosty obce Bílovice-
Lutotín, jako jediný místostarosta'

. V pokračujícÍ diskuzi pan Vladimír Dostál uvedl, Že zastupitelé zaspali a volební hlasy se
měly přepočítat.

r Dále uvedl, Že se zastupitelé mají naučit mezi sebou jednat.
. Navrhltaké, aby se příštízasedánízastupitelstva obce lépe ozvučila'

Ad 6)
lng. Miroslav Hochvald navrhl usnesení, aby do funkce předsedy finančního výboru byl zvolen
pan Vladimír Stančík a o návrhu dal hlasovat'
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti3 Zdželise 0
Usnesení bylo přijato, pan Vladimír Stančík byl zvolen do funkce předsedy finančního výboru
obce Bílovice_Lutotín'

Předsedající navrhl do funkce předsedy kontrolního uýboru pana Jana Tomana ml.
Ten návrh nepřijal.

Předsedající navrhl usnesení, aby do funkce předsedy kontrolního výboru bylzvolen pan Petr
Krupa a o návrhu dal hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 3 Zdželi se 0
Usnesení bylo přijato, pan Petr Krupa bylzvolen do funkce předsedy kontrolního qýboru obce
Bílovice-Lutotín.

lng' Miroslav Hochvald navrhl usnesení, aby finanční odměny neuvolněných členů zastupitelstva
obce byly ve stejné uýši, jako minulé volební období s tím, Že výplata odměn bude ode dne 2' 12'
2014 a o návrhu dal hlasovat.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti0 Zdželise 0
Usnesení o výši finanční odměny bylo přijato' Výplata odměn ve stávající výši bude
ode dne 2.12.2014.

lng. Miroslav Hochvald vybídl přítomné občany k diskuzi, o kterou jiŽ nebyl zájem.

Předsedající jednání lng' Miroslav Hochvald uvedl: ,, Doufám, Že se situace v obciuk]idní, a Že
najdeme společnou řeč.''
Jednánízastupitelstva obce ukončil v 19:25 hodin.



zÁpls 5/zot4
Z ustavuj ícího zasedání zastupitelstva obce Bilovice_Lutotín konaného

dne 1. prosince 2014 od 18:00 hodin na Žudru v Bilovicích

Zápis byl vyhotoven 6. prosine'e 2014

Zapsal: Martin Smutný

ověřili:

Bc. Miroslav Říčař

Petr Krupa

Martin Smutný
místostarosta obce/l

/t
'' /t lt+'vJ,J,Ll ,,r"u/

lng. Miroslav

1. Prezenční listina z ustavujícího zastupitelstva
2. Listina prokazující vtýsIedek voleb
3. Listina prokazující sloŽeníslibu členů zastupitelstva obce
4. Výpis,,Usnesení" z ustavujícího zasedání.

n

Přílohy zápisu:

Bílovice - vyvěšeno dne: ...
Sejmuto dne: ...

Lutotín - vyvěŠeno dne:
Sejmuto dne:
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2

1

dodatků 431
359
359

ZÁPIs o výsr.rpxu voLEB Do ZAsIUPITELSTvA oBcE 1)

Vevo+bár;i]..1.]l;i]stup.telsLvaobce(městysu,města,městskéčástr,městskéhoobvodu)
Fi}sy+qe:!9t9til " "']" , ,' okres ' FI99!Ě]9y" " '

konanýc.r ve dnech io..; .io,l9'...++,l9,?9++' byIy pod}e výs}edků převzatých

od ok:skových volebních komisí z;ršt'ěny výsledky voleb v obci.

Počt:' v.llebr: j cil o]<rsk't-l

Počei' oi<:skcvýcil volr:bnich konrisí' které předaLy výsledek hlasování

SeZnan čise] vcl-ebníclr okrsků, je]rchŽ výsledky nebyly předány

Ze Seznamu vollčů a ;e;rch
úřední obálky

Počer- volebr'1.clr obvodů
CeIkový poc"t osob zapsaných ve výprsech
Celkový poče1- volrčů, kterým byly vydány

c,:1k'lvý počtl r- odevzdaných úředních obálek

A) Jména a pří;mení zvolených ělenů zastupitelstva:
,)Ci i 1". . p'-r'm^n Věk Pořadí na HL Počet hlasů

;rvoletti

Vo Iebt-ti
i.
2.
,1 .

,1 .

t.

V o i'::b tt I

l.
2.
3.
4.

si-.r.tIla c.
,J,,r: !cmarl
Jan Toman
V l aiinir r
.Iar ts.l;rv

StIana .' l - OBČANE PRo OBEC

I' n \'o ;

Mcrl'- in :InLl'-Il j
VIalllm;l StanČík
Mi r-':-] .,v Řič,.ř
PCl.t I.tripa

41
36
49
50
46

59
34
5B
66

1.
2.
3.
4.
5.

1.
3.
2.
4.

Věk Pořadí na HL

170
i59
160
L49
I6'I

186
178
r,56
i 50

PoČet- hlasů

4 _ Nezávisli pro obec

ml .

Tesař
tsab Lánek

B) Jména a příjmeni náhradníků:
pgi.-l:1', .jliiéio - při;rncní
n,:nt I l.

Vc i,:: bn r

')

.1.

1.

Vc, i. irn i

' l ' Čal.iu ?Py o3r -

.Ios,'I Nli:cnL-ir'
Ijva l)Šl'árla io '.l
rrt.,',,r1 !,;'rtek
iJ.l-,i'.' ' ť:'aČek

si r.1ílá ,j. 4 ' Nezávis1í pro obec

,lan K; :, i: ka
Dart j'.1 l'1.)liiall

24
39
40
42

15
36
6B
66
6I

6.
1.
8.
9.

5.
6.
1.
B.
9.

!52
155
151
744

r49
L49
L44
145
1401

. .]iI:] sj iai',I Navrátr-l

. '; rř, na l]v';řáková

. Arin.l Br :-taňaková

c) Celkowý počet platných hlasů pro jednotlivé wo1ební _:::1"y " P:: jednotlivé

kandidáty, hranice počtu r'rasů |.á změnu Pořadí kandidáta pro přidělení mandátu:

Vc ici.ltli :j: I :rr]a |] ' ] OBČANÉ pRo oenc

Poče: hL''llr: p]I.] 3tranu: 14Oi' hranice: 17O'5

l,an;llr]ári Poi'. Jneno a prijmení Počet hiasů

čísicl
170

':89216 _ str_. č. 1
I . !i lroslav Hochvald
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zÁPIs o \rýsLEDKU voLEB Do zAsTUPTTEtsTvA

Martin Smutný
Viadimír Stančík
Vtroslav flrcar
Petr Krupa
Josef Měchura
Iiva oščádafová
PaveI Synek
Pavel Ptáček

. 2 _ Česká prrátská SLrana
Stranu : -l , hranice : nepočít-á se

Jméno a příjmení

oBcE 1)

')

-1 .

1.

7

B.

159
160
r49
161
L52
155
151
L44

Volebni strana, c
PoČei hlasů pro
Kandldátl Poř. Počet hlasů

číslo
1. Petra Mrnářová ošťádalová

Vclelbní st-r;:na Č. 3 - ť]svrt přímé demokracíe
Počel h Lasú prcr s !]:anu : I44, hranice:
Kanciiclári Poř. Jméno a pří]mení

30, B

Pocet nlasu
čís io

Voiební strana č
Poče1- hLasů pro
Kanc] j.dá1-i Pcř '

S]-anis}av ReŽný
Mrchal Šmucr
l\.ana ŽáČuove
]'iana Gíovanna Adamová
Luděk Adam

.4 _ Nezávislí pro obec
sLranu'. 139-1 , h-anice:

Jméno a příjmení

l
2

-l

11

34
3B
36
2A
I6

170,5
Pocet nlasu

Č1sio

L.

4.

(.

ian Toman
Viaclrmrr lesar
,l an I oman ml .

Jaroslav Babíánek
.]an Klrčka
L.)evr.l Toman
.-iaroS}av Navráti]
.l j řina Dvořáková
Anna Britaňaková

č. 5 - Křesťanská a demokratická unre
Stranu: 31, hraníce: 11,0

Jn'léno a pří3mení

186
156
178
150
r49
i49
L44
145
140

Českosfovenská Strana l:_dová

c)

Vo1ební strana
Poče. h Lasťl pr'o
Kanci'rrlái'r F'ct'

Či:
PočeL hlasů

1. . Martin Minář
2. Kristýna Minářová
i. Jtrl Lvilnar

L1
5

9

58921 6 - str č. 2



obec BílovÍce - Lutotín
zastupitelstvo obce

SLIB

Slibuji na svou čest a svědomívěrnost obci a České republice.

Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavními a ostatními zákony
České republiky a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

Slib složen dne 1'.!2.201'4

Jan Toman

Jan Toman ml.

lng.Miroslav Hochvald

Petr Krupa

Vladimír Stančík

Martin Smutný

Vladimír Tesař

Jaroslav Babiánek

hlaan l^,^
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obec Bílovice - Lutotín
obecníúřad

Dne 21.11.2014

PozvÁNKA

na ustavujícízasedánízastupitelstva naší obce Bílovice - Lutotín, které
se bude konat v pondělí I.12.20t4 od 18 - ti hodin na Žudru v Bílovicích.

Program jednání : 1) Zahájení
2)Zpráva o výsledku voleb v našíobci.
3) Složení slibu zvolených zastupitelů obce.
4) Volba starosty obce.
5) Volba místostarosty obce.
5) Volba předsedy finančního a kontrolního výboru.
7) Diskuse
8) Usneseníazávěr.

Wnr*
Jan Toman
starosta obce



Výpis USNESENI e. s/2ot4
Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bílovice-Lutotín

konaného dne 1. prosince 2014 od 18:Ó0 hodin na Žudru v Bílovicích č. p.35

Zastupitelswo obce Bílovice - Lutotín přijalo na svém zasedání dne 1. prosince 2014 tato

usnesení.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1. Zastupitelstvo obce Bílovice - Lutotín určuje zapisovatele pana Martina Smutného

a ověřovatele zápisu pana Bc. Miroslava Ríčaře a pana Petra Krupu.

Zastupitelstvo obce Bílovice - Lutotín schvaluje předložený program ustavujícího
zasedání:

1) Zahójení
2) Zprava o ýsledkuvoleb
3) Složení slibu molených zastupitelů obce
4) Volba starosý obce
5) Volba místostarosý obce
6) Votba předse dy finančního a kntrolního ýb oru
7) Diskuse
8) Usnesení a závěr

Zasfupitelstvo obce vza|o na vědomí výsledek voleb do obecnÍho zastupitelstva v obci

Bílovice - Lutotín

Zastupitelstvo obce BíIovice - Lutotín po projednání zv o l i l o v souladu s

ustanivením s s4 odst.2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcíchn ve znění

pozdějších předpisů, dlouhodobě uvolněným starostou obce pana

iog. úi"o'lava Hochvalda, datum narození 9.8.1967,bytem Bilovice č.p'71'

Zastupitelstvo obce Bílovice - Lutotín po projednání zvo I i l o vsouladu

s ustaiovením paragrafu 84 odst. 2 písmeno m) zákona č.12812000 sb. o obcích, ve

znění pozdějších předpisů, neuvolněným místostarosto-u obce pana

Martina Smutného, datum narození 29.9.l978rbytem Lutotín č'.p.77.

Zastupitelstvo obce BíIovice - Lutotín po projednání zvo l i l o vsouladu

s ustaiovením $ 84 odst. 2 písmeno m) zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění

pozdějších přeopisů, předsedou finančního výboru pana Vladimíra Stančika, datum

narození 18.3.1965, bytem BíIovice č.p. 7.

Zastupitelstvo obce Bilovice - Lutotín po projednání zvo l i l o vsouladu

s ustaiovením $ 84 odst. 2 písmeno m) Zákona č,.12812000 Sb. o obcích ve znění

pozdějších přeópisů, předsedou kontrolníbo výboru pana Petra Krupu, datum

narození 17. 10. 1967,bytem Bílovice č.p.20.
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7. Zasfupitelstvo obce BÍlovice _ Lutotín po projednání st a n oví odměnu zavýkon
funkcó neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 266r'Kč, měsíčně, odměnu za

výkon funkce předsedu výboru ve výši 836,- Kč a odměnu za qýkon funkce

místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6.540r Kč
měsíčně. odměna bude poslrytována ode dne 2. 12.2014 a v pffpadě náhradníka ode

dne prvniho zasedání zastupitelstvao jehož se zúěastnil'

Zápis bylvyhotoven 3. prosince 2014

Zapsal: Martin Smutný

ověřili:

/')

Bc. Miroslav Říčar Ú/ (V:

Martin Smutný
místostarosta obce
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