
OBEC OLŠANY U PROSTĚJOVA 
Olšany u Prostějova 50, 798 14 Olšany u Prostějova 

 

Zápis 
z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva v Olšanech  

u Prostějova konaného dne 18. října 2022 od 18 hodin 
 
 
Přítomní:  Milan Elfmark, René Všetička, Martin Kikal, Jiří Hrbata, Jan Spurný, Petr Koláček, Silvie 

Götzová, Břetislav Tureček, Luděk Novotný, Oldřich Pelíšek, Branislav Lariš, Petra Šinová, Petr 
Hansl, Tomáš Posker, Jan Baláš 

Omluveni:  
Místo konání: Obřadní síň obecního úřadu Olšany u Prostějova č.p. 50 
Zapisovatel: Lucie Navrátilová 
Program: 1. Zahájení 

  2. Určení zapisovatele 
  3. Složení slibu zastupitelů 

  4. Schválení ověřovatelů zápisu 
  5. Schválení programu 
  6. Volba starosty a místostarosty 

a)   určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako    
  dlouhodobě uvolnění 

b)   určení způsobu volby starosty a místostarosty 
c)   volba starosty 

d)   volba místostarosty 
  7. Volba členů rady 
  8. Volba finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba členů finančního výboru 
d) volba předsedy kontrolního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 

9. Schválení zástupce obce do MAS Region Haná, o.s. 
10. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů ZO a členům  

      komisí RO 
11. Určení zastupitele pro spolupráci s odborem územního plánování města Prostějova při  
      zpracování plánovací dokumentace Změny č. 2 územního plánu obce 

12. Informace o rozpočtové změně č. 4 
13. Oprávnění pro Radu obce Olšany u Prostějova k provádění rozpočtových opatření 

14. Zřízení výboru pro školství a vzdělávání 
15. Zveřejňování zápisů z jednání Zastupitelstva a Rady obce  
16. Různé 

 

 

1. Zahájení 

    Dosavadní starosta obce (dále jako „předsedající“) RNDr. Milan Elfmark zahájil zasedání za 
přítomnosti 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o 
obcích). Předsedající dále poděkoval všem občanům za účast ve volbách. 

 
2. Určení zapisovatele 

         Zapisovatelkou byla určena Lucie Navrátilová 
 

3. Složení slibu zastupitelů 

    Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu. Předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích a jmenovitě 
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na 
připraveném archu (viz. příloha). 



 

4. Schválení ověřovatelů zápisu 

    Předsedající navrhl jako ověřovatele zápisu Petru Šinovou a Jana Spurného. K návrhu nebyly 
vzneseny žádné protinávrhy. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova určuje ověřovatele zápisu Petru Šinovou a Jana Spurného 
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

Usnesení ZO č. 1/2022 bylo přijato 

 
 

5. Schválení programu 

    Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající navrhl doplnit 
program o následující body: 
12. Informace o rozpočtové změně č. 4 

13. Oprávnění pro Radu obce Olšany u Prostějova k provádění rozpočtových opatření  

Petra Šinová navrhla doplnit program o následující body: 
14. Zřízení Výboru pro školství a vzdělávání 

15. Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva obce 

Na základě poznámky pana Milana Kubíčka vznesla paní Šinová pozměňující návrh k bodu č. 15 
15. Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva a rady obce 

Po dílčím hlasování k jednotlivým navrženým doplněným bodům programu, kdy byly všechny 
doplněné body přijaty dal předsedající hlasovat o programu jednání zastupitelstva obce. Ostatní 
body se posouvají. Opravený/doplněný program je součástí zápisu. Předsedající dal hlasovat o 
návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova schvaluje navržený program ustavujícího zasedání 
s uvedenými změnami 

 Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení ZO č. 2/2022 bylo přijato 

 

 

6. Volba starosty a místostarosty 

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění 

    Předsedající navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná a 
funkce místostarosty jako dlouhodobě uvolněná. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova určuje, že pro výkon funkce starosty obce a místostarosty 
obce budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni. 

 Výsledek hlasování:  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení ZO č. 3/2022 bylo přijato  

 

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

    Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, je zvykem volit starostu a 
místostarostu veřejným hlasováním. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty. 
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení ZO č. 4/2022 bylo přijato 

 

c) volba starosty 

   Petra Šinová navrhla do funkce starosty RNDr. Milana Elfmarka. Protinávrh nebyl vznesen. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
 

 



 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova volí starostou obce Olšany u Prostějova RNDr. Milana 
Elfmarka, nar. 26.12.1958, bydliště Olšany u Prostějova č. 206 
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení ZO č. 5/2022 bylo přijato 

 

d) volba místostarosty 

    RNDr. Milan Elfmark navrhl do funkce místostarosty Ing. Reného Všetičku. Protinávrh nebyl 
vznesen. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova volí místostarostou obce Olšany u Prostějova Ing. 
Reného Všetičku, nar. 9.1.1976, bydliště Olšany u Prostějova č. 154 
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 1 Zdrželi se: 2 

Usnesení ZO č. 6/2022 bylo přijato 

   
 

7. Volba členů rady 

a) určení, jestli bude člen rady vykonávat funkci jako dlouhodobě uvolněno nebo 

neuvolněnou 

    Předsedající navrhl, aby funkce členů rady byla vykonávána jako neuvolněná. Předsedající dal 
hlasovat o návrhu usnesení. 

 Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova určuje, že pro výkon funkce člena rady obce budou 
členové zastupitelstva neuvolnění. 

 Výsledek hlasování:  Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

 Usnesení ZO č. 7/2022 bylo přijato  

 

b) určení způsobu volby členů rady 

    Předsedající navrhl veřejnou volby členů rady. Protinávrh nebyl vznesen. Předsedající dal 
hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova schvaluje veřejnou volbu členů rady obce. 
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení ZO č. 8/2022 bylo přijato 

 

c) Volba členů rady 

   Luděk Novotný navrhl do funkce člena rady Martina Kikala. Předsedající dal hlasovat o návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro:  Proti:  Zdrželi se: 

Martin Kikal    11  0   4 

 
Petra Šinová navrhla do funkce člena rady Petra Hansla. Předsedající dal hlasovat o návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro:  Proti:  Zdrželi se: 

Petr Hansl     3  9   3 

 
Martin Kikal navrhl do funkce člena rady Jiřího Hrbatu. Předsedající dal hlasovat o návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro:  Proti:  Zdrželi se: 

Jiří Hrbata   11  0   4 

 
René Všetička navrhl do funkce člena rady Jana Spurného. Předsedající dal hlasovat o návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro:  Proti:  Zdrželi se: 

Jan Spurný    11  0   4 

 
Na základě dílčího hlasování předsedající přednesl usnesení. 
 

 



Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova volí členy rady obce Olšany u Prostějova: 
Martina Kikala, Jiřího Hrbatu a Jana Spurného 
Usnesení ZO č. 9/2022 bylo přijato 

 
 

8. Volba finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

    Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý 
z nich bude mít tři členy. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou tříčlenné. 
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení ZO č. 10/2022 bylo přijato 

 

b) volba předsedy finančního výboru 

   René Všetička navrhl do funkce předsedy finančního výboru paní Petru Šinovou (neřijímá). 
Petra Šinová navrhla do funkce předsedy finančního výboru Tomáše Poskera. Předsedající dal 
hlasovat o návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro:  Proti:  Zdrželi se: 

Tomáš Posker   6  2   7 

 

René Všetička navrhl do funkce předsedy finančního výboru Břetislava Turečka. Předsedající dal 
hlasovat o návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro:  Proti:  Zdrželi se: 

Břetislav Tureček   12  2   1 

 

Na základě dílčího hlasování předsedající přednesl usnesení. 
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova volí předsedou finančního výboru Břetislava Turečka  
Usnesení ZO č. 11/2022 bylo přijato  

 

c) volba členů finančního výboru 

    Petra Šinová navrhla do funkce člena finančního výboru Tomáše Poskera (přijímá). 
Předsedající dal hlasovat o návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro:  Proti:  Zdrželi se: 

Tomáš Posker    14  0   1 

 
René Všetička navrhl do funkce člena finančního výboru Jarmilu Šimkovou (přijímá). 
Předsedající dal hlasovat o návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro:  Proti:  Zdrželi se: 

Jarmila Šimková   12  3   0 

 
Na základě dílčího hlasování předsedající přednesl usnesení. 
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova volí členy finančního výboru Tomáše Poskera a Jarmilu 
Šimkovou 
Usnesení ZO č. 12/2022 bylo přijato  

 

d) volba předsedy kontrolního výboru 

    Petr Hansl navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru Petru Šinovou. (přijímá). Protinávrh 
nebyl vznesen. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 

 

 

 



Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova volí předsedou kontrolního výboru Petru Šinovou. 
Výsledek hlasování: Pro: 12 Proti: 0 Zdrželi se: 3 

Usnesení ZO č. 13/2022 bylo přijato 

 

e) volba členů kontrolního výboru 

    Martin Kikal navrhl do funkce člena kontrolního výboru Luďka Novotného (přijímá). 
Předsedající dal hlasovat o návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro:  Proti:  Zdrželi se: 

Luděk Novotný   12  0   3 

 
Tomáš Posker navrhl do funkce člena kontrolního výboru Jana Baláše (přijímá). Předsedající dal 
hlasovat o návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro:  Proti:  Zdrželi se: 

Jan Baláš    7  0   8 

 
Tomáš Posker navrhl do funkce člena kontrolního výboru Petra Hansla (přijímá). Předsedající dal 
hlasovat o návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro:  Proti:  Zdrželi se: 

Petr Hansl    4  0   11 

 
René Všetička navrhl do funkce člena kontrolního výboru Martina Křivánka (přijímá). 
Předsedající dal hlasovat o návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro:  Proti:  Zdrželi se: 

Martin Křivánek   8  2   5 

 
Na základě dílčího hlasování předsedající přednesl usnesení. 
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova volí členy kontrolního výboru Luďka Novotného a 
Martina Křivánka 
Usnesení ZO č. 14/2022 bylo přijato  

 

 

9. Schválení zástupce obce do MAS Region Haná, o.s.  
    Milan Elfmark navrhl jako zástupce obce Olšany u Prostějova do MAS Region Haná, o.s. 
Reného Všetičku. Předsedající dal hlasovat o návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro:  Proti:  Zdrželi se: 

René Všetička    13  0   2 

 

Jan Spurný navrhuje jako náhradníka zástupce obce Olšany u Prostějova do MAS Region Haná, 
o.s. Milana Elfmarka. Předsedající dal hlasovat o návrhu. 
Výsledek hlasování: Pro:  Proti:  Zdrželi se: 

Milan Elfmark   14  0   1 

 
Na základě dílčího hlasování předsedající přednesl usnesení. 
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova schvaluje Reného Všetičku a jako náhradníka Milana 
Elfmarka pro zastupování v MAS Region Haná, o.s. 
Výsledek hlasování: Pro:  Proti:  Zdrželi se:  

Usnesení ZO č. 15/2022 bylo přijato 

 

 

10. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů ZO a členům komisí 

RO 

    Na požádání starosty obce přednesl místostarosta obce zastupitelům dosavadní odměny členů 
rady obce, zastupitele obce, předsedy výboru zastupitelstva obce a předsedy komise rady obce. 



Člen rady obce  4000,- Kč/měsíc  
Zastupitel obce  1500,- Kč/měsíc 
Předseda výboru ZO  2500,- Kč/měsíc 
Předseda komise RO  2500,- Kč/měsíc 
 
Předsedající navrhl, aby odměny členů rady obce, zastupitele obce, předsedy výboru zastupitelstva 
obce a předsedy komise rady obce zůstaly v dosavadní výši. Předsedající dal hlasovat o návrhu 
usnesení. 
Usnesení: 

Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova schvaluje odměnu členovi rady obce ve výši 4000,- 
Kč/měsíc, zastupiteli obce ve výši 1500,- Kč/měsíc, předsedovi výboru ZO ve výši 2500,- 
Kč/měsíc a předsedovi komise RO ve výši 2500,- Kč/měsíc 
Výsledek hlasování: Pro: 11 Proti: 2 Zdrželi se: 2 

Usnesení ZO č. 16/2022 bylo přijato 

 

 

11. Určení zastupitele pro spolupráci s odborem územního plánování města Prostějova při 

zpracování plánovací dokumentace Změny č. 2 územního plánu obce 

    René Všetička navrhl jako zastupitele pro spolupráci s odborem územního plánování města 
Prostějova při zpracování plánovací dokumentace Změny č. 2 územního plánu obce Olšany u 
Prostějova RNDr. Milana Elfmarka. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova schvaluje jako zastupitele pro spolupráci s odborem 
územního plánování města Prostějova při zpracování plánovací dokumentace Změny č. 2 
územního plánu obce Olšany u Prostějova RNDr. Milana Elfmarka 
Výsledek hlasování: Pro: 15 Proti: 0 Zdrželi se: 0 

Usnesení ZO č. 17/2022 bylo přijato 

 

 

12. Informace o rozpočtové změně č. 4 

    Starosta informoval zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č. 4/2022, schváleném na jednání 
Rady Obce Olšany u Prostějova dne 19.9.2022 usnesením RO č.264/2022. Po projednání 
zastupitelstvo obce bere informaci o rozpočtovém opatření na vědomí.   

 

 

13. Oprávnění pro Radu obce Olšany u Prostějova k provádění rozpočtových opatření 

    Zastupitelstvo projednalo a schválilo oprávnění pro Radu obce Olšany u Prostějova k provádění 
jednotlivých rozpočtových opatření do výše 500 000,- Kč na změnu jednotlivé položky rozpočtu 
v příjmech, výdajích i ve financování, při které dojde ke změně celkového objemu rozpočtu. Rada 
bude oprávněna k provádění jednotlivých rozpočtových opatření do výše 500 000,- Kč na změnu 
jednotlivého paragrafu rozpočtu v příjmech, výdajích i ve financování, při které dojde ke změně 
celkového objemu rozpočtu. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 

ZO stanovuje v souladu v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady obce k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření do výše 500 000,- Kč na změnu jednotlivého paragrafu rozpočtu v příjmech, 
výdajích i ve financování, při které dojde ke změně celkového objemu rozpočtu. Změnu 
jednotlivého paragrafu rozpočtu ve vyšších částkách může Rada obce provádět v případech 
uvedených v příloze. 
Výsledek hlasování: Pro:   15 Proti:  0 Zdrželi se:   0 

Usnesení ZO č. 18/2022 bylo přijato 

 

14. Zřízení Výboru pro školství a vzdělávání 

  V rámci schváleného doplněného bodu programu dnešního zasedání předložila Petra Šinová 
návrh na zřízení Výboru pro školství a vzdělávání. Na základě rozpravy se zastupitelé dohodli na 
odložení a přesunutí tohoto bodu jednání na další zasedání zastupitelstva obce.  



 

 

15. Zveřejňování zápisů z jednání zastupitelstva a rady obce 

    V rámci schváleného doplněného bodu programu dnešního zasedání předložila Petra Šinová 
návrh, aby zastupitelstvo obce schválilo a uložilo vedení obce zveřejňovat zápisy ze zasedání 
zastupitelstva obce a z jednání rady obce ne webových stránkách obce, a to v zákonem 
stanovených lhůtách. Místostarosta obce podotknul, že zápisy ze zasedání zastupitelstva obce 
(zápis musí být vyhotoven do 10-ti dnů), jsou ze zákona k nahlédnutí na obecním úřadu (všem 
občanům) a zápis ze zasedání rady obce (zápis musí být vyhotoven do 7 dnů), vzhledem k tomu, 
že zasedání rady obce jsou neveřejná, není povinnost zveřejňovat a je k nahlédnutí na obecním 
úřadu pouze členům zastupitelstva. Místostarosta (vzhledem k tomu, že zápisy vyhotovuje), s 
tímto souhlasí, pokud si to zastupitelstvo přeje. Předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení. 
Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Olšany u Prostějova ukládá vedení obce zveřejňovat zápisy ze zasedání 
zastupitelstva obce a z jednání rady obce ne webových stránkách obce v zákonem stanovených 
lhůtách. 
Výsledek hlasování: Pro: 14 Proti: 0 Zdrželi se: 1 

Usnesení ZO č. 19/2022 bylo přijato 

 

 

16. Různé 

 

• Zastupitelstvo obce projednalo předpokládaný termín příštího zasedání zastupitelstva obce. 

Další zasedání proběhne do 10.12. resp. 8.12.2022 

• Jan Baláš vznesl poznámku, že zasedání zastupitelstva by se mohla konat v pravidelných 
intervalech ke konkrétnímu dni 

• Paní Alena Kvapilová (hosté) vznesla dotaz ohledně opravy chodníku podél hlavní krajské 
komunikace směrem k dálnici. 

• Paní Monika Pechová Hanslová (hosté) vznesla dotaz ohledně spravování webových 
stránek obce a tvorby obecního zpravodaje. 

• Pan Milan Kubíček vznesl dotaz ohledně rozborů (kvality) vody v místních studních 

 
 
 
 
Předsedající ukončil zasedání v 20:00 hod 

Zápis byl vyhotoven dne : 27.10.2022 
Zápis vyhotovil  : René Všetička 
 
 
 
 
  
 _________________________    _________________________ 
          ověřovatel zápisu                          ověřovatel zápisu 
        MVDr. Petra Šinová      Ing. Jan Spurný 
 

  
 
 
 

_________________________    _________________________ 
      starosta           místostarosta  
       RNDr.Milan Elfmark                Ing. René Všetička 


