Obec Týn nad Bečvou
Náves B. Smetany 68, 751 31 Týn nad Bečvou
tel.č.: 581 797 077 | e-mail: obectyn@seznam.cz

ZÁPIS
zasedání číslo 9 Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou
konané dne 12. 3. 2020 v velký sál obecního úřadu od 18:00 hod.

Přítomno:
Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající:

Ing. Antonín Ryšánek

Zapisovatel*:

Zdeňka Mikulíková

Ověřovatelé zápisu: ,
*Předsedající v souladu s jednacím řádem obce určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba návrhové a volební
komise.
1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba návrhové a volební komise.
2. Program 9. zasedání ZO.
3. Stanovení způsobu volby místostarosty.
4. Volba místostarosty obce.
5. Diskuze.
6. Závěr.
Diskuze:
: Starosta obce zahájil 9.zasedání ZO ve čtvrtek 12. 3. 2020 v 18:03 hodin, přivítal přítomné zastupitele a
občany. Přítomno je 15 zastupitelů. Veškeré podklady všichni dostali spolu s pozvánkou. Určil
zapisovatelku Zdeňku Mikulíkovou, ověřovatele zápisu Bc. Romana Svobodu a Ing. Vojtecha Hanudel'a a
návrhovou a volební komisi: předsedu Břetislava Brázdu, členy Bc. Pavla Procházku a Mgr. Martina
Černého. Nikdo neměl dotazy a připomínky, starosta přečetl usnesení a dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Určuje zapisovatelku:

Zdeňku Mikulíkovou

2. Zvolilo ověřovatele zápisu:

Bc. Roman Svoboda
Ing. Vojtech Hanudeĺ
předseda: Břetislav Brázda
členové: Bc. Pavel Procházka
Mgr. Martin Černý

3. Zvolilo návrhovou a volební komisi ZO:

Výsledek hlasování:
Pro: 15 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 93/2020 - ZO9 bylo schváleno.

2. Program 9. zasedání ZO.
Diskuse:
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Holý – já, než bys přednesl návrh na naše jednání, tak bych chtěl všem zastupitelům připomenout, že všech nás
12 zastupitelů jsme vyvolali toto mimořádní zasedání, aby bylo uskutečněno se dvěma body. Odvolání starosty
a volba nového starosty. Jak je možné, že máme tady bod návrh volby místostarosty a jeho zvolení. Jak je
to možné, že nerespektuje starosta usnesení zastupitelstva a jeho schválení, a jak je možné, že napsal zcela jiný
program než byl navržen a schválen zastupitelstvem. Starosta – zaprvé zastupitelstvo na minulém zasedání
řeklo, že chce do 13. března zasedání ZO, což se stalo, kde se bude volit místostarosta nový, když místostarosta
odstoupil. Holý, Schotliová – to není pravda. Starosta – zaznělo tady v diskuzi, že se bude hlasovat o důvěře či
nedůvěře, veřejně či neveřejně, starosty. Do dneška jsem nedostal vůbec žádné podklady k tomuto bodu, tak
jak to říká zákon, a tak jak tomu říká jednací řád, jak se předkládá bod do zastupitelstva, případně starostovi,
jak by ho měl zařadit do dalšího zastupitelstva, každý zastupitel má nějakou povinnost a pokud chce zařadit
bod, tak musí udělat určité náležité kroky, aby ten bod mohl být zařazen do zastupitelstva. Já si přece nemůžu
vymýšlet, jak to tady bylo plácáno v diskuzi, jestli to bude důvěra či nedůvěra, jestli hlasování bude veřejné či
tajné, já nemůžu předpokládat, co se ti honí v hlavě Prokope, když jsi to tady vykládal. Holý – takže my
plácáme, zastupitelé. Starosta – ty jsi plácal. Holý – my plácáme tady všichni, jak jsi říkal, říkal jsi jak bylo
plácáno ne ty jsi plácal. Já jsem neplácal, já jsem říkal zcela jasný návrh. Starosta – ne, ty jsi neříkal jasně a
do dneška nemám na stole od tebe vůbec nic, takže si příště prosím přečti alespoň zákon, jakým způsobem
se má vkládat bod do zastupitelstva. Sazima - když je to tak, tak já navrhuji změnu programu dnešního
zasedání, a to v bodě č. 3) Stanovení způsobu hlasování volby starosty a místostarosty obce a jako bodu
dalšího hlasování o odvolání starosty obce. Starosta – jestli můžu, tak nějaké podklady, aby zastupitelé měli
předložené, bylo by dobře, aby se na to mohli připravit, protože jsou to dost závažné body. Sazima - já
si myslím, že stačí zapisovatelka. Podklady na to nejsou potřeba. Starosta – nejsou na to potřeba podklady? Já
jsem teď vysvětlil, jak se vkládá bod do zastupitelstva, je potřeba mít, kdo předkládá bod, název toho bodu,
návrh usnesení, důvodovou zprávu, všechny tyto náležitosti a zastupitelé s tím musí být seznámeni, aby byli
schopni se adekvátně rozhodnout. Proto se ptám, jestli je toto možné předložit zastupitelům. Sazima –
zastupitelům toto je možné předložit. Mám to ještě jednou, takže za třetí Stanovení způsobu hlasování volby
starosty a místostarosty obce, předkládá Antonín Ryšánek, starosta obce, návrh usnesení Zastupitelstvo obce
po projednání schválilo nebo neschválilo volbu starosty a místostarosty obce veřejným hlasováním, dle
platného jednacího řádu. Starosta – já to nepředkládám. Sazima – ano předkládám to já. Starosta – takže ty
chceš, aby se bod číslo 3 přejmenoval na Stanovení způsobu hlasování volby starosty a místostarosty obce.
Sazima – ano a potom hned budeme v bodě číslo 4 hlasovat o odvolání starosty obce, předkládá Marek Sazima,
zastupitel, první by byl způsob volby, jestli bude veřejné nebo neveřejné a poté o odvolání starosty obce, návrh
usnesení - zastupitelstvo obce schválilo nebo neschválilo odvolání starosty z jeho funkce s okamžitou platností.
Starosta – takže, my chceme podle tebe nejdříve dělat stanovení způsobu volby, a to ještě nevíme koho budeme
volit. Sazima – budeme schvalovat oba body současně. Holý – to nejde. Sazima – tak budeme schvalovat jeden
bod. Holý – budeme schvalovat způsob volby, volba může být tajná, to nevadí koho. Starosta – tak způsob
volby, snad musím vědět koho chci volit. Holý – proč? Starosta – snad bych měl volit koho chci volit. Holý –
abych mohl vědět, jestli chci volit tajně nebo veřejně? Proč? Když chci volit, tak chci volit nějak a potom
někoho. Vaculin – vezměte si od zapisovatelky předložený materiál od pana Sazimy. Sazima – poprosím tedy
o změnu, předkládá Marek Sazima zastupitel obce, a ne Antonín Ryšánek. Starosta – tady je projednání rady
25.2. a dnes nemáme radu. Sazima – omlouvám se, škrtnu to. Starosta – co ještě máme škrtnou nebo co
ještě máme změnit. Sazima – nedělej ze mě blbce prosím. Starosta – tak já nevím, tak předkládáš něco a je to
špatně. Sazima – našel jsi tam chybičku, omlouvám se, stane se to i tobě. Starosta – ano, stane. Černý – zeptám
se, když se odvolá starosta, kdo povede dnešní zasedání. Sazima – starosta povede tuto schůzi do volby nového
starosty, nebo pověřený zastupitel. Starosta – tak, pokud tomu zastupitele chápou, nebo potřebují ještě
nějaké vysvětlení? Takže, Marku ty chceš, já jsem dal nějakou pozvánku, a ty píšeš bod 4, takže ty chceš přidat
bod 4. Sazima – v případě, že se to odsouhlasí a vloží se bod 4, tak se to přečísluje. Chci to z toho důvodu,
pokud dojde k odvolání starosty, tak aby si do volby místostarosty šel ten, kdo chce s novým starostou
spolupracovat, nechci abychom teď zvolili místostarostu obce, kohokoliv, a potom budeme rozhodovat zase
nějakým způsobem dále. Proto bych chtěl dát nejdřív způsob hlasování o tom, jestli budeme volit transparentně
nebo tajně a potom hlasovat o odvolání starosty obce, a buď tu důvěru bude mít, získá ji nebo ji nezíská, to je
vše. Starosta – já dávám tedy hlasovat o každém bodě zvlášť, jestli ho zařadíme do programu. Sazima – ještě by
ses měl zeptat, zda má někdo k tomu něco. Kundera – na posledním zastupitelstvu, kdo byl mi dá za pravdu,
bylo tu řečeno hodně zajímavých řečí, někdy až úsměvných. Dosti mě překvapuje, že se pan starosta nedokáže
konfrontovat vůči výtkám před celým zastupitelstvem, raději volí strategii sejít se s každým zvlášť, záměr
vyvinout nátlak, ovlivnit každého zvlášť, jelikož, jak sám říká každý je ovlivnitelný. Můžeme si položit otázku,
čím chce ovlivňovat. Před volbami jsme si jasně řekli, že je potřeba změna ve vedení, což se nakonec podařilo.
Ano, starostou byl zvolen Antonín Ryšánek, i když nedostal podporu voličů. Přesto jsme mu věřili, dali důvěru a
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chtěli táhnout za jeden provaz. Sám jsem s tím měl dilema, jelikož jsem slýchával a věděl jaká pověst ho
předchází, proč například nebyl stanoven místostarostou v minulém volebním období, případně tady
bývalé vedení může objasnit. Ale z praxe vím, že člověk se může změnit, ale zde vidím, že jsem se hluboce
lidsky zklamal. Zajímavé je, že pan starosta razil stanovisko oprostit se od bývalého vedení se kterým, dle jeho
slov, by si už v životě nedovedl představit spolupráci. Uvidíme, co nám dnes přinese dnešní volba, jestli tomu
tak skutečně bude. Ale jak teče do bot, udržení si funkce, dokážeme zázraky. Každý má své vědomí a svědomí,
a jak se říká boží mlýny melou. Chtěl bych dále poukázat na některé radní, kteří doufám, že nejsou jen kývači,
ale dokážou se skutečně objektivně rozhodnout. Doufám, že si již nebudou stěžovat na práci starosty, se kterou
nebyli spokojeni. A jak pan starosta říká, tak někteří ze stávajících do rady skutečně nepatří. Jak jsem říkal,
když jde o kariéru…. Ať si každý udělá obrázek sám. Doufám, že každý ví, jak hlasovat a bude hlasovat podle
svého nejlepšího svědomí a vědomí, to znamená, že se nebude zdržovat hlasování. Jinak za mě to nepovažuji
za transparentní, což jsme tady po celou dobu razili a doufám, že i razíme, ale považuji to za zbabělé, toť můj
názor. Děkuji. Černý – já se spoustou věcí souhlasím a po volbách před rokem a půl jsme tady nějakým
způsobem začali dobu pro změnu. Dali jsme šanci nějakému projektu, nebylo to lehké, věděli jsme, že to
nebude lehké a v současnosti stojíme před dilematem, abychom nějakým způsobem rozhodli o dalším
fungování obce. Z mého úhlu pohledu neděláme v současnosti dobrou věc, protože měnit vedení obce po roce a
půl, kdy jsou rozjeté věci, kdy jsou rozjeté projekty, které jsou pro obec nesmírně důležitě, životně důležité,
jako třeba kanalizace a spousta dalších věcí, není to určitě vhodné ani dobře, proto volební období je čtyřleté,
proto jsou volby, nějaká povolební vyjednávání a pokud zastupitelstvo zvedne ruku a dá něčemu zelenou, tak
obzvlášť na obci naši velikosti, bychom všichni měli táhnout za jeden provaz. Trochu mě mrzí a vadí, že to tady
takto nefunguje. Samozřejmě souhlasím s Alešem, a možná všichni, že budeme rozhodovat, dobře,
rozhodneme. Na obranu pana starosty, co se týká toho současného podkladu k bodu, tak vycházelo to jen a
pouze z usnesení zastupitelstva minulého. Nikdo v usnesení minulého zastupitelstva nefiguruje, že se bude
odvolávat starosta. Vyplynulo to pouze z diskuze, je to v nějakém zápise a teď je to prostě na nás. Takže
přeberte si to, jak chcete, je to naše zodpovědnost a je to zodpovědnost každého jednotlivého zastupitele.
Minule jsme se tu bavili celkem vyhroceně, připadalo mi to až nedůstojné, padaly tady slova, že nejde
o politiku, ale teď jsem zase zděšen, že jde jen a jen o nějakou politiku a politikaření. A ten vývoj poslední
dní mě v tom jen utvrdil. Takže, za mě, dali jsme tomu šanci, ale je to na nás. Zdráhalová – já tady dnes nechci
v podstatě žádným způsobem o tom, jestli tam ten bod měl být nebo neměl být. Uvidíme, jestli se doplní, je to
na rozhodnutí nás všech. Nechci polemizovat, na kolik je nebo není správné, že pan starosta se separátně
s každým scházel, netuším, na čem se s kým v podstatě domluvil, to pravděpodobně dnes taky uvidíme, ale já
osobně bych chtěla apelovat na všechny zastupitele, aby si uvědomili, že jsou zastupitele. Všichni jste zvoleni
našimi občany. Když se podíváte, kolik lidí se dnes na to přišlo podívat, kolik lidí se přišlo podívat na to, jak
budete hlasovat, jaký je váš názor, já na vás apeluji, vyjádřete svůj názor. Podle mého zdržení se hlasování
v takto důležitých otázkách není názor, vy přece jste dospělí lidé a jste zodpovědní lidé, proto jste byli zvoleni.
Lidé, kteří vás volili, jsou lidé, kteří si myslí, že názor máte, a kteří ví, kam by ta obec měla nebo mohla
směřovat a měli bychom vyjádřit svůj názor. Já vás prosím, a pevně doufám, že tady nebude nikdo, kdo se dnes
v jakémkoli bodě jednání toho hlasování zdrží. Já předpokládám, že všichni víte, co je, co se děje, co se neděje.
Nakolik tomu věříte nebo nevěříte, to je na vašem vlastním posouzení, ale přece není možné, aby jste neměli
názor. Pakliže nemáte názor, proč v zastupitelstvu sedíte, prosím všichni se vyjádřete ano nebo ne. Pokud
si myslíte, že chod v naší obci je v naprostém pořádku, zvedněte ruku už proto, že nechcete měnit program,
že ho chcete nechat, že chcete řešit pouze volbu místostarosty. Nebo vyjádřete ten svůj názor už tím, že se bod
programu zařadí, vyjádřete svůj názor, že se bod zařadí, jak to vidíte, ale znovu apeluji, zdržení se hlasování
není projevení názoru a vy jako zastupitelé ho musíte mít. Děkuji. Starosta – já si tedy také vezmu slovo, i když
jsem se nechtěl k tomu, co se tu odehrává vyjadřovat, jakýsi hon na čarodějnice a to, co tady vzniklo, je to tady
někdy od podzimu, kdy lidi z obce mě různě zastavují a říkají mi, ptají se, co se děje, proč už v únoru nebudu
starostou obce, a proč se bude měnit, když je rozjeto tolik věcí. Velmi mě to zklamalo, velmi mě to mrzí. Říkal
jsem to už i místostarostovi, to že se bavím s lidmi, chci znát jejich názory, nedělám nic tajně, nescházím
se tajně, abych potutelně řešil odvolání neodvolání, důvěry nedůvěry, a tak dále. To si každý musí srovnat sám
se sebou. Co se týká práce, myslím si, že za ten rok a půl se tady udělalo obrovské množství práce. Ať už
rozběhnutí třicet let zmiňované kanalizace, jsme ve fázi, že první etapa je hotová, začíná se druhá etapa, která
spočívá ve zbytku obce a čistírně odpadních vod. Na to v první etapě navazující chodníky, které jsou taktéž
projekčně dokončeny. Holý – ale to není programem dnešního jednání. Starosta – není, tak jak se tady každý
vyjádřil, tak já se také vyjádřím, aby veřejnost samozřejmě věděla. S tím, že máme rozběhnuty dotace
na hřbitov, které vypadají velmi zajímavě, že by mohly dorazit. Dobře dopadly dotace na kontejnery a
popelnice. Podalo se v loňském roce několik dotací, některé vyšly, některé nevyšly, protože bohužel. Ale štěstí
přeje připraveným, tak věřím, že budou vycházet v příštích letech. Bude se podávat další dotace, přepracovalo
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se spoustu zákonů, vyhlášek, které obec používá. Zažili jsme jednu povodeň z Bečvu, jednu docela velkou
kalamitu z potoku Svinec, která nám vyplavila třetinu obce a zdroj naší pitné vody, který se zcela dezinfikoval.
Ono té práce se tady za ten rok a půl udělalo opravdu hodně. To, že jsem v loňském roce se svou rodinou
neměl ani dovolenou, to mě dnes jenom mrzí. Samozřejmě zastupitelé mají svůj názor, věřím, že
názor má hlavu patu, a bude to tak, jak to má být ze zákonů, ne že si tu budeme po sobě vyřvávat a myslet si,
jak to chceme dělat a podobně. Proto i na začátku jsem reagoval a vysvětlovat věci, tak jak se mají podle
zákona. Já neuvedu obec v omyl, abych porušil zákon. Jsem na tolik zodpovědný, že takové věci si nelajznu a
obec je v mém případě na prvním místě. Děkuji. Procházka – jak říkal pan Ing. Aleš Kundera já, co kývu
na všechno na zastupitelstvu a na radě, možná má svůj názor. Je to rok a půl, bylo před volbami, všichni
se klepali po zádech, sepisovaly se petice. Už začala politika tím, že někteří, co byli uvoleni občany, odstoupili
a nastoupili další lidé. Mě to připadá, je to teprve rok a půl, je to zbytečně moc brzo odvolávat starostu, ale
podle těchto řečí mi to opravdu připadá, že jde o politiku, že je to hon na člověka. To je vše, můj názor, je mi
jedno, jestli se bude volit pro nebo proti, nebudeme se schovávat, tím, že se někdo zdržel. To je vše, co jsem
chtěl říci. Svoboda - mám takový pocit, že tuhle diskusi, která se zde zvrtla a děkuji kolegům a kolegyním,
že mi řekli, že jsem dospělý člověk, a bych měl mít svůj názor. Já jsem ho tady minulé zastupitelstvo se snažil
nastínit. Dnes už nebudu už tak dlouhý, omlouvám se. Já chci říct jednu jedinou věc. Chybí mi tady, v této akci,
připadá mi to jako skok ze skály, jestli někdo, nebudu jmenovat, něco nedělá, něco porušuje, něco dělá špatně,
tak i v běžném životě si myslím, že jako první věc, by měla být, ho na to upozornit, pokud si nedá říct,
projednat to, pokud si znovu nedá říct, uložit nějaké opatření, nějaké podmínky, omezení pravomoci atd.
A pokud si nedá i potom říct, potom se ho snažit zbavit. Mě tady, a myslím si, že snad mimo jednoho
zastupitelstva, jsem byl na všech zastupitelstvech, nepamatuji si, že bychom projednávali na zastupitelstvu
nějakou chybu vedení obce, ať už rady, starosty nebo místostarosty. Z ničeho nic se tady objevila bublina,
odvoláme starostu. Já jsem to říkal už minule, mě prostě chybí relevantní důvod pro odvolání starosty po roce a
půl jeho činnosti. Mě to chybí. Proto jsem řekl, že můj názor je takový, jaký je. V okamžiku, kdy se tady někdo
postaví (nebo i já jsem připraven a mám připravený ještě nějaký příspěvek), ano mám pocit, že starosta dělá
něco špatně, navrhuji, aby se mu omezily pravomoci. Jediný, kdo o to měl snahu, a bohužel mu to neprošlo, byl
Vojta, a to se směrnicí o zadávání veřejných zakázek. Pan Hanudel‘ ten tady měl snahu a určitě mi to
kolegové nezapřou, ale v okamžiku, kdy se někdo postaví, nebo ze zastupitelstva někdo řekne, anebo se k tomu
dostanu i já, a bude požadovat potom, po zastupitelstvu, aby přijmulo nějaká opatření, aby se zamezily, omezily
nějaké pravomoci pana starosty, protože si myslíme, že pan starosta dělá něco špatně, budu pro, samozřejmě.
Ale v tomto okamžiku, v tomto čase a opravdu přihlédněme k tomu, co nás, s čím se musíme porvat je tady ta
zmiňovaná kanalizace v návaznosti na opravu cesty atd. jsou to pro nás strategické věci, tak v tomto
okamžiku mi to připadá, asi nejjemněji řečeno, zbytečné, co se tady děje. Pojďme, přijměme taková opatření,
abychom omezili pravomoci starosty jako osoby, pojďme ho zavázat víc pod rozhodnutí rady a zastupitelstva a
uvidíme, zda se to zlepší. To je to, proč já říkám a řekl jsem to o minule, proč se nebudu účastnit hlasování
o odvolání starosty. Udělám jednu malou změnu, budu se ho účastnit, toho hlasování. To je asi všechno, co
k tomu řeknu. Hanudel‘ – já nebudu dlouho mluvit, chci říct jen pár věcí. To, co tady zaznělo se mi velice líbí,
každý názor, co tady padl, byl na potlesk. Chci jen pár technických věcí, co jsem postřehl. Že starosta nedostal
důvěru občanů není pravda, nedostal důvěru vyhrávací, nebo nějako velkou, že v rámci své strany se propadl
na sedmé místo a potom postoupil je jiná věc. Ale důvěru občanů dostal a dostal i důvěru zastupitelstva,
které ho zvolilo do funkce. To je první oprava. Že v nějakém zápise cosi je napsáno, tak jak tady řekl pan
Černý, to není žádný nějaký zápis. To je první nejdůležitější právní dokument, který z tady toho sezení
vypadne. Co je tam zakotveno, to první zajímá soud, pokud bychom se až tam někdy dopracovali. Takže, nějaký
zápis to není, je to velice, absolutně prioritní dokument, který tady z našeho sezení vzniká. Druhé je potom
usnesení. A další věc, která s tím souvisí a na začátku se tu začalo jednat. V různém zaznělo odvolání, důvěra,
nedůvěra, neodvolání některými zastupiteli, a vždy jsem se s tím potýkal, když jsem připravoval, či už radu
nebo zastupitelstvo, tak cokoli zaznělo, všelijak, takto v akustice, nikdy jsem od nikoho nedostal žádný podklad
a pracně jsem to musel dávat dohromady. Pokud jsem to tam chtěl se starostou dát, musel jsem přemýšlet
jakoby v osobě toho člověka. Jednací řád mluví jasně, a je korektní dát podklady zavčasu, tak, jak je nařízeno
jednacím řádem. Kdy mají tyto podklady jít k zastupitelům v plném rozsahu a není korektní, obzvlášť pokud je
to složitý bod, takový jako je tento, dát to na začátku zastupitelstva v jakékoli formě, bez toho, že by měli
zastupitelé čas to tom přemýšlet. Souhlasím s tím, že v původní pozvánce nebyly tyto body zakotveny, protože
připravující se starosta na svolání tohoto zasedání očekával, já osobně bych také nezpracovával sám na sebe
návrh, jestli mě odvoláte nebo neodvoláte, že ten, co dal návrh v různém, měl dát také návrh k bodu. Sazima –
já jen doplňujícím, já si myslím, že od minulého zastupitelstva, které bylo před čtrnácti dny, bylo dost času
na to, aby všichni zastupitelé si zvážily ty důvody mého odstoupení, a ty důvody, proč jsem vlastně odsud
odešel jako místostarosta. Kdyby třeba Romane tebe zajímalo, tak jsem řekl, že kdokoli přijde, vše mu ukážu,
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řeknu, jak to skutečně bylo. Řekl jsem to tady veřejně a mohl jsi klidně za mnou přijít a zeptat se na ty smlouvy
nebo smlouvu s hasiči antidatovanou nebo ostatní věci. Myslím, že prostor tady na to byl a myslím si, že to, co
jsi tady řekl není úplně nejlepší. Stejně tak si myslím, že všichni zastupitelé, když jsme tady minule o tom
odvolání starosty nebo tenkrát to bylo o vyslovení důvěry ten bod, který v podstatě neexistuje a mělo by jít
pouze o odvolání starosty, tak všichni zastupitelé určitě 14 dní mohli přemýšlet a určitě přemýšleli. Děkuji
všechno. Svoboda – já na to musím reagovat nebo chci na to reagovat. Samozřejmě to máš pravdu, že
jsem mohl za tebou přijít a zeptat se tě, ale zase by to byly zákulisní jednání. Já jsem tím svým vystoupením
chtěl jenom poukázat na to, že na posledním minulém zasedání zastupitelstva obce se tady předneslo dost
závažných obvinění starosty, ale na žádném předchozím zastupitelstvu jsme žádné sebemenší jeho provinění
neprojednávali. To jenom tím jsem myslel, že z ničeho nic nevím, jestli mě osobně nebo komukoliv v práci
líbilo, kdyby za nim ráno přišel šéf a řekl, já tě propouštím, protože jsi porušil hrubě pracovní kázeň a já
nevěděl v podstatě za co. To jsem tím myslel. Vím, že se to děje všude a vím, že se to nikomu nelíbí nebo snad
někomu ano? Starosta – já bych přešel k bodu Hlasování o odvolání starosty obce, který by byl jako bod 4. Kdo
je pro vložení tohoto bodu programu do dnešního zastupitelstva? Pro: 9, Proti: 6 (Krejčiřík, Černý, Ryšánek,
Brázda, Janýšková, Svoboda), Zdržel se: 0. Tento bod bude, tím pádem se přečísluje bod 4 na 5, atd. Teď
dávám hlasovat o bodu č. 3, který se přejmenoval na Stanovení způsobu hlasování volby starosty
a místostarosty obce. Pro: 11, Proti: 4 (Krejčiřík, Černý, Ryšánek, Brázda), Zdržel se: 0.
Teď tedy dávám hlasovat o programu 9. zasedání ZO včetně doplněných bodů. Sazima – v případě, že bude
starosta odvolaný se doplní další bod o volbě nového starosty, zatím nevím, jestli bude odvolán, zatím nemáme
další bod, potom bychom ho museli zase vypustit. Hanudel‘ – správně je to tak, že čtvrtý bod je odvolání a pátý
bod bude volba nového starosty, pokud by byl odvolaný, když nebude odvolaný, tak pátý bod nebude, zruší se.
Sazima – já jsem pátý bod nedal. Starosta – já jsem pátý bod nedostal. Svoboda – bylo by vhodné ten program
přečíst. Starosta přečet program a dal hlasovat. Pro: 11, Proti: 4 (Brázda, Černý, Krejčiřík, Ryšánek), Zdržel se:
0.

Diskuze:
:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Schvaluje program 9. zasedání Zastupitelstva obce Týn nad Bečvou.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 4 (Brázda, Černý, Krejčiřík, Ryšánek) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 94/2020 - ZO9 bylo schváleno.

3. Stanovení způsobu hlasování volby starosty a místostarosty obce.
Diskuze:
: K bodu nebyly dotazy a připomínky. Starosta přečetl návrh usnesení a dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Schválilo volbu starosty a místostarosty obce veřejným hlasováním, dle platného jednacího řádu.
Výsledek hlasování:
Pro: 14 / Proti: 1 (Krejčiřík) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 95/2020 - ZO9 bylo schváleno.

4. Hlasování o odvolání starosty obce.
Diskuze:
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: Starosta přečetl návrh usnesení a dal hlasovat. Než došlo k hlasování přihlásil se o slovo Vaculin. Vaculin
– můžu požádat i technickou přestávku? Na poradu zastupitelů. Deset minul. Starosta přednesl návrh
ke schválení. Pro: 15. Starosta – přerušil zasedání zastupitelstva obce, technická přestávka 10 minut
na poradu zastupitelů. Přestávka od 18:45 do 18:54 hodin. Po přestávce přítomno 15 zastupitelů.
Starosta přečetl usnesení a dal hlasovat. Pro: 6, Proti: 5 (Krejčiřík, Černý, Brázda, Ryšánek, Procházka).
Zdržel se: 4 (Svoboda, Janýšková, Vaculin, Hanudel'). Návrh usnesení nebyl přijat.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Schválilo odvolání starosty obce z jeho funkce s okamžitou platností.

Výsledek hlasování:
Pro: 6 / Proti: 5 (Brázda, Černý, Krejčiřík, Procházka, Ryšánek) / Zdrželi se: 4 (Hanudeľ, Janýšková,
Svoboda, Vaculin)
Návrh usnesení nebyl přijat.

5. Volba místostarosty obce.
Diskuze:
: Starosta – očekávám návrhy na místostarostu obce. Sazima – Roman Svoboda. Starosta – jeden návrh.
Zeptal se Svobody, zda přijímá kandidaturu. Svoboda – ne. Starosta – další návrh. Vaculin – protinávrh
pan Hanudel‘. Starosta – zeptal se Hanudel’a, zda přijímá kandidaturu. Hanudel‘ – z mé strany je to
obrovsky těžké rozhodování, není to jednoduché, již jsem to zažil jednou, kdy jsem byl navržen
za náhradu pana Řehuly, který odcházel ze zdravotních důvodů, ale po dlouhém zvažování a
zodpovědnosti k mým voličům, i když jsem šel z náhradního místa, kandidaturu přijímám, pokud dostanu
důvěru zastupitelů. Starosta – děkuji. Sazima – já bych chtěl jen upozornit na to, zda si
zastupitelé uvědomují, že budou na nejvyšších postech v obci dva, kteří nebyli zvoleni v přímé volbě.
Starosta – nějaký další návrh? Holý – Zdráhalová. Zdráhalová – já si toho hrozně cením, velmi si toho
vážím, ale já bohužel nejsem schopna s panem Ryšánkem spolupracovat tak, abychom tu obec správně
vedli. Protože si myslím, že mám natolik protichůdné názory, myslím si, že ti dva lidé by měli spolu
pracovat, spolupracovat a já se obávám, že toho nejsem schopna. Je mi líto. Starosta - děkuji.
Nějaké další návrhy. Žádné nebyly, starosta dal hlasovat o místostarostovi obce panu Vojtechu
Hanudel’ovi. Pro: 9, Proti: 6 (Sazima, Kundera, Seitlová, Holý, Zdráhalová, Schotliová), Zdržel se: 0.
Ing. Vojtech Hanudel‘ byl zvolen v přímé volbě neuvolněným místostarostou obce ke dni 12.03.2020.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Týn nad Bečvou po projednání
1. Zvolilo místostarostou obce Týn nad Bečvou pana Ing. Vojtecha Hanudeĺa
Narozen: 17. 10. 1963
Bytem: Lipnická 222, 751 31 Týn nad Bečvou

Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 6 (Holý, Kundera, Sazima, Schotliová, Seitlová, Zdráhalová) / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 96/2020 - ZO9 bylo schváleno.

6. Diskuze.
Diskuse:
Starosta vyzval přítomné, zda mají něco do diskuse. Kundera – chtěl bych poděkovat všem zastupitelům,
že hlasovali podle svého vědomí a svědomí, jak jsem tady apeloval na začátku. Doufám, že se tímto vyčistilo
nějaké takové období a obec bude pracovat, jak má. Přeji novému místostarostovi, aby se mu dařilo kooperovat
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se starostou a radou. Těšíme se na to, že obec bude vzkvétat. Plánka – já bych chtěl všem poděkovat, těm, co
se zdrželi za odvahu. Vaculin – protože ještě probíhá zastupitelstvo, tak dávám návrh na odvolání jednoho člena
rady obce. Žádám pana místostarostu, aby si vybral, kterého a další bod, dovolba jednoho člena rady. Dávám
návrh na rozšíření programu dnešní schůze. Jiří Mizera – to nejde, jste si zvolili dnešní schůzi. Vaculin – je zde
návrh na rozšíření programu dnešního zastupitelstva. Můžeme hlasovat o rozšíření programu? Starosta –
pokud je zastupitelstvo, tak můžeme. Vaculin – zatím je stále zastupitelstvo a program probíhá. Takže dávám
návrh o rozšíření dnešní schůze o další dva body. Můžeme o tom hlasovat? Záleží na zastupitelstvu. Starosta –
teď jsem v rozpacích, protože nemám návrhy usnesení, abych řekl pravdu, nevím, jak to uchopit. Vaculin –
žádám o desetiminutovou přestávku, vyrobím dva návrhy usnesení. Starosta – dal hlasovat
o desetiminutové přestávce. Pro: 8. Přestávka byla schválena v čase od 19:02 do 19:12 hodin. Starosta ukončil
přestávku. Starosta – máme zde ještě jeden dodatečný bod, tím je předkládá pan Josef Vaculin, věc: návrh
na odvolání člena rady pana Brázdy, návrh usnesení zní. ZO odvolává člena rady Týn nad Bečvou pana
Břetislava Brázdu k dnešnímu dni 12.3.2020. Schotliová – důvod? Vaculin – aby uvolnil místo dalšímu členovi
zastupitelstva. Schotliová – a proč, udělal něco špatně. Jak dalšímu, byl zvolený, tak proč. Kundera – já
si myslím, že divadlo asi hrát nemusíme, když je to takto utvořeno již předem, tak to pojďme odhlasovat, ať
se tady zbytečně nezdržujeme. Plánka – vyjádři se k tomu, jestli s tím souhlasíš. Brázda – já s tím nemusím
souhlasit, já to nechám na zastupitelích, ať se rozhodnou. Jestli cítí, že jsem něco udělal špatně, ať mě odvolají,
já s tím nemám problém. Schotliová – takže to je proto, že jsi něco udělal špatně. Vaculin – dávám návrh, aby
so obměnila rada, aby do rady šel další člen zastupitelstva. Pokud tady něco skřípalo, tak ať se část vymění.
Vyměnil se místostarosta, tak ať se vymění ještě jeden člen rady. Schotliová – co vyměnit celou radu. Starosta –
je tady jeden návrh, pokud chcete dávat další návrh, tak dejte další návrh. Nebudeme se tady zase dohadovat a
bude to na další hodinu. Schotliová – protinávrh, tak odvolejme celou radu. Starosta – potřebuji podklady.
Sazima – jaké podklady, je to protinávrh, nepotřebuješ podklady, vař. Starosta – já vařit nebudu. Hanudel‘ –
tam máš návrh a protinávrh je odvolání celé rady. Schotliová – jestli něco skřípe, tak odvolejte celou radu.
Starosta – tak odvolat tři členy rady. Potřebuji to obdržet sepsané. Schotliová – není problém, udělejme
technickou přestávku. Sazima – starostovi, aby přečetl, jak zní obdržený návrh od Vaculina. Starosta přečetl
návrh usnesení. Sazima – protinávrh bude ZO odvolává všechny členy rady. Starosta – takže návrh usnesení
bude ZO odvolává členy rady Týn nad Bečvou pana Břetislava Brázdu, Mgr. Martina Černého, Bc. Pavla
Procházku k dnešnímu dni 12.3.2020. Černý – já za radu s tím absolutně problém nemám, pokud jsou zde
takové názory, že to máme vyměnit, tak to vyměníme. Uvědomme si ale, zda máme do rady lidi. Kteří by místo
nás odvolaných do rady šli. Ať se nedostaneme do situace, že radu odvoláme a druhou radu nebudeme mít.
Starosta – jako obec máme fungovat na základě zákona a nějaké hyerarchie, pokud jsme dosud fungovali, jak
jsme nefungovali, bez místostarosty, je to strašně komplikované. Pokud bychom teď fungovali bez rady, je to
opět velmi komplikované. Před námi je epidemie Koronaviru, co je problém, který vůbec nevíme, jak dopadne.
Sazima – nestraš. Starosta - nestraším, jen říkám fakta, když vidím, co nám chodí na obec. Já jen potřebuji a
přeji si, aby ta obec fungovala, myslím si, že tímto dohadováním vůbec nikam obec neposouváme. Sazima § 100 zákon o obcích, čl. č.1 poklesne-li v průběhu funkčního období počet členů rady pod 5 a na nejbližším
zasedání zastupitelstva obce nebude doplněn alespoň na 5, vykonává od tohoto okamžiku její pravomoc ZO.
Takže obec funguje, tak neříkej, že obec přestane fungovat. Starosta – já jsem neřekl, že přestane, ale že bude
velmi komplikovaně fungovat. Sazima – svoláš vždy zastupitelstvo a ne radu. Starosta – teď jsem dělal rady
operativně, teď budu dělat operativně zastupitelstvo. Schotliová - já bych to nikdy neřekla, kdyby zde nepadl
návrh na odvolání Brázdy, já necítím, jestli něco nefungovalo, proč by to měl odnášet člen rady Brázda. Nebylo
řečeno, že dělá něco špatně. Jestli nefungovala rada, tak si zaslouží odvolat všichni, můj protinávrh. Starosta –
já jsem to říkal už minule, proběhly audity, vše máme bez ztráty kytičky. Vaculin – prosím vás, proč jsem tento
návrh dal, jestli že tady svolává zastupitelstvo o odvolání starosty atd. to neprošlo, místostarosta se odvolal,
volili jsme nového místostarostu, tak ještě vyměňme prostě část rady, zkusme, jestli to bude fungovat. Jestli že
tady ty vaše výtky byly, tak ty výtky nejsou na starostu, ale jdou na celou radu. Celá rada je odpovědná
za hospodaření obce. Takže, proto je tady návrh, aby částečně ta rada byla obměněna, aby byl obměněn
jak místostarosta, tak částečně tato rada. Takže proto tu ode mě zazněl tento návrh a buď budeme
o něm hlasovat nebo ne a buď projde nebo neprojde, nic víc, nic míň. Schotliová – já jsem dala protinávrh, když
jeden, tak všichni. Vaculin – je to protinávrh, pojďme o něm hlasovat. Starosta – byl tady ještě návrh,
jestli máme tři lidi, nebo budeme volit ty samé. Vaculin – to neřešme. Jiří Mizera – když se hovoří o radě, že je
špatná, rád bych se zeptal, co dělal předseda kontrolního výboru za celou dobu, když je to tady tak špatné, jste
pane Vaculin na třetí schůzi, 9 schůzí jsme měli, co jste dělal celou dobu jako předseda výboru. Vaculin – pan
Mizera byl téměř 4 roky zastupitel, ale nepřečetl si řádně zákon. Zákon hovoří, kontrolní a finanční výbor jsou
výbory podřízené radě a zastupitelstvu obce a plní úkoly zastupitelstva a rady obce, oni nemůžou jako KGB
STB si kontrolovat cokoli, jakkoli, jak jste chtěl vy. Hanudel‘ – rada obce je starosta, místostarosta a tři radní,
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tím, že padl návrh na odvolání jednoho radního, tím, že ta funkce se jmenuje radní a protinávrh celé rady. Celá
rada je všech 5, mohli jsme mít dnešní zastupitelstvo jednodušší, mohli jsme celou radu odvolat na začátku a
volit všech pět. Schotliová – to není pravda. Hanudel‘ – je to pravda, čtěte zákony. Vaculin – je to pravda, tak
pokud chcete odvolat musíte konkrétně jmenovitě nebo všechny členy včetně starosty a místostarosty. Starosta
– mám tady písemně jeden návrh, jestli protinávrh o třech radních tady zazněl, tak dám hlasovat o protinávrhu
o odvolání člena rady obce Břetislava Brázdy, Mgr. Martina Černého a Bc. Pavla Procházky. Starosta
dal hlasovat o vložení bodu do programu, zda se bude hlasovat o odvolání radních. Pro: 6, Proti: 7 (Hanudel‘,
Krejčiřík, Černý, Ryšánek, Brázda, Procházka, Svoboda), Zdržel se: 2 (Janýšková, Vaculin). Protinávrh nebyl
přijat. Starosta přečetl návrh usnesení o odvolání člena rady Břetislava Brázdy a dal hlasovat, zda se vloží bod
do programu. Pro: 4, Proti: 8 (Holý, Kundera, Sazima, Černý, Procházka, Schotliová, Seitlová, Zdráhalová),
Zdržel se: 3 (Krejčiřík, Ryšánek, Brázda). Návrh nebyl přijat.

Diskuze:
:
Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

7. Závěr.
Diskuze:
: Starosta obce ukončit 9. zasedání ZO v 18: 54 hodin, poděkoval za účast, za průběh zastupitelstva.
Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Ověřovatelé:

............................................................

............................................................

Starosta:

Ing. Antonín Ryšánek ............................................................

Datum vyhotovení:

Vytvořeno v aplikaci UZOb.
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