Město Staňkov

Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města, konaného dne 31. října
v 18.00 hodin v sále kina města Staňkov
Přítomno:

- všech 15 členů nově zvoleného zastupitelstva města

-dále přítomno 27 občanů

Program:

1. zahájení
2. složení slibu zvolených zastupitelů města
3. schválení programu jednání
4. jmenování ověřovatelů zápisu z jednání
5. volba návrhové komise
6. rozhodnutí o způsobu volby
7. Případná volba volební komise
8. rozhodnutí, kteří zastupitelé budou pro výkon své funkce dlouhodobě
uvolněni
9. volba starosty města
10. volba místostarosty města
11. volba zbývajících členů rady města
12. zřízení finančního a kontrolního výboru
13. volba předsedy finančního výboru
14. volba předsedy kontrolního výboru
15. stanovení výše měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele
16. diskuse
17. usnesení
18. závěr

Jednání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva města zahájil dosavadní
starosta města p. Mgr. Bc. Alexandr Horák v 18.05 hodin. Přivítal nové zastupitele města a
blahopřál jim ke zvolení. Zároveň přivítal i všechny přítomné občany. Uvedl, že v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění vede ustavující zasedání zastupitelstva až
do zvolení nového starosty zpravidla nejstarší člen zastupitelstva nebo stávající starosta. Ve
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Staňkově je tradicí, aby zasedání vedl nejstarší člen zastupitelstva a starosta navrhl tuto tradici
dodržet. Konstatoval, že tímto členem je p. ing. František Pátý, kterému bude předáno řízení
jednání.
Ještě předtím p. starosta uvedl, že ustavující zasedání zastupitelstva bylo řádně
svoláno a vyhlášeno v souladu se zákonem o obcích. Je přítomno všech 15 členů
zastupitelstva, proto je zastupitelstvo schopné usnášet se na všech bodech programu jednání.
Uvedl dále, že jednání nově zvoleného zastupitelstva se bude řídit až do případného
projednání a schválení nového jednacího řádu zastupitelstva v tomto orgánu stávajícím
jednacím řádem zastupitelstva. Dále uvedl, že p. Bauer se vzdal mandátu zastupitele města a
místo něj nastoupila do zastupitelstva Bc. Kamila Fichtlová jako další v pořadí. Následně
požádal pana ing. Pátého, aby se ujal dalšího průběhu řízení zasedání zastupitelstva.
Ten tak následně učinil a i on přivítal všechny přítomné., zároveň podotkl, že je nejen
nejstarším členem zastupitelstva věkem, ale i služebně, jelikož zahajuje již sedmé volební
období. Uvedl, že prvním úkolem, který musí nově ustanovené zastupitelstvo provést, je
složení slibu jednotlivých členů zastupitelstva. Slib je skládán v souladu s § 69 zákona o
obcích, v platném znění. Předsedající seznámil se způsobem složení slibu. Poté znění slibu
přečetl a všichni přítomní zastupitelé podáním ruky předsedajícímu, slovem „slibuji“ a
podpisem na připraveném archu slib složili. Jako poslední složil slib p. ing. Pátý do rukou
druhého nejstaršího člena zastupitelstva p. Černého. Ing. Pátý popřál všem hodně úspěchů
v plnění mandátu svěřeného občany ve volbách. Dále seznámil s radou navrženým
programem jednání ustavujícího zastupitelstva města.
Následně nechal hlasovat o navrženém programu jednání.
Hlasování: pro všech 15 zastupitelů města.
Program jednání byl schválen.

Předsedající následně navrhl za ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva p. Václava
Černého a Bc. Martinu Konopíkovou.
O jmenování nechal hlasovat.
Hlasování: pro všech 15 přítomných zastupitelů města
Ověřovatelé zápisu byli jmenováni.

Do návrhové komise navrhl předsedající p. Bc. Hanu Dokulilovou, Rostislava Holoubka a
Zdeňka Strouska.
O návrhové komisi nechal hlasovat.
Hlasování: pro všech 15 přítomných zastupitelů města
Návrhová komise byla schválena.
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Dalším bodem jednání bylo rozhodnutí o způsobu volby. Předsedající se dotázal přítomných
zastupitelů, jaký způsob volby navrhují. Přihlásil se Mgr.Bc. Alexandr Horák, který navrhl
veřejnou volbu, Ing. Fejtek podal protinávrh na volbu tajnou. Předsedající nechal hlasovat
nejprve o protinávrhu, tedy o tajné volbě. Pro tajnou volbu hlasovalo 5 přítomných
zastupitelů, proti 10 přítomných zastupitelů – Mgr.Bc. Horák, p.,Bek, p. Strousek, pí. Špitoví,
Bc. Fichtlová, Bc. Dokulilová, Bc.Konopíková, pí. Černá, Bc. Grman, p.Černý
Způsob hlasování byl schválen.

Předsedající dále uvedl, že ještě předtím, než bude přistoupeno k volbě starosty musí
zastupitelstvo rozhodnout, kteří zastupitelé budou funkce vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění. Navrhl, aby dlouhodobě uvolněným pro výkon funkce byl pouze nově zvolený
starosta.
Dal prostor pro případný jiný návrh. Ten od zastupitelů nezazněl, proto nechal ing. Pátý
o předloženém návrhu hlasovat.
Hlasování: pro všech 15 přítomných zastupitelů
Nově zvolený starosta bude svou funkci vykonávat jako uvolněný

Následně bylo přistoupeno k samotné volbě starosty města. P. Bek – navrhl jako kandidáta na
starostu dosavadního starostu p. Mgr. Bc. Alexandra Horáka. Uvedl, že návrh plně
koresponduje s výsledky voleb.
Dalších návrhů nebylo, proto předsedající uvedl, že jediným navrženým kandidátem je
Mgr.Bc. Horák. Nechal proto hlasovat o navrženém kandidátovi.
Pro p. Mgr. Bc. Alexandra Horáka se vyslovilo 13 zastupitelů města, proti nebyl nikdo, 2 se
zdrželi hlasování – p. Kučera a Ing. Fejtek
Mgr. Bc. Alexandr Horák byl zvolen starostou města pro následující volební období.

Ing. Pátý poděkoval zastupitelům za provedení volby starosty, popřál nově zvolenému
starostovi k opětovnému zvolení do funkce hodně úspěchů a předal mu další řízení
ustavujícího zasedání zastupitelstva.
Nově zvolený starosta poděkoval zastupitelům za projevenou důvěru a p. ing. Pátému za
dosavadní řízení jednání.
Uvedl, že je možno přejít k volbě místostarosty města, který bude funkci vykonávat jako
neuvolněný. Jako neuvolněného místostarostu navrhl p. Jiřího Beka. Poté požádal
o další případné návrhy. Nikdo jiný návrh nepředložil, proto nechal starosta hlasovat
Pro p. Jiřího Beka hlasovalo všech 15 přítomných zastupitelů.
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Pan Jiří Bek byl zvolen neuvolněným místostarostou města pro nastávající volební
období.

Pan starosta poblahopřál p. Jiřímu Bekovi ke zvolení.
Následně přednesl návrh na 3 kandidáty za členy rady – p. Zdeňka Strouska a p. Bc. Tomáše
Grmana a Bc. Hanu Dokulilovou.
Požádal poté o podání případných dalších návrhů. Nikdo jiný návrh nepodal, proto bylo
přistoupeno volbě navržených kandidátů.

Pro p. Bc. Hanu Dokulilovou hlasovalo 13 zastupitelů, proti nikdo, zdrželi se 2, Mgr. Šobr a a
p. Holoubek
Pro p. Zdeňka Strouska hlasovalo všech 15 zastupitelů
Pro p. Bc. Tomáše Grmana hlasovalo 9 zastupitelů, 1 proti – p. Holoubek, zdrželi se 4 – Ing.
Fejtek, Ing. Pátý, Mgr. Šobr, p. Kučera, p. Černý

Paní Bc. Dokulilová byla zvolena členkou rady města.
Pan Zdeněk Strousek byl zvolen členem rady města.
Pan Bc. Grman byl zvolen členem rady města.

Po zvolení rady bylo dalším úkolem jednání ustavujícího zastupitelstva zřídit výbory
zastupitelstva – finanční a kontrolní a volba předsedů těchto výborů.
Pan starosta navrhl zřídit finanční výbor v počtu 7 členů a dále 3. - členný kontrolní výbor.
Nikdo ze zastupitelů neměl pozměňující či jiný návrh, proto nechal p. starosta o návrhu
hlasovat.

a) Finanční výbor
Hlasování: pro všech 15přítomných zastupitelů
7 členný finanční výbor zastupitelstva zřízen
b) Kontrolní výbor
Hlasování: pro všech 15 přítomných zastupitelů
3 členný kontrolní výbor zastupitelstva zřízen
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Pan starosta dále uvedl, že je nutno zvolit předsedy těchto výborů. Volba se opět uskuteční
jako veřejná.
Na předsedu fin. výboru byla navržena starostou Bc. Martina Konopíková. Jiný návrh nebyl
podán, proto bylo přistoupeno k volbě. Pro bylo všech 15 zastupitelů.
Bc. Konopíková byla zvolena za předsedu finančního výboru.

Na předsedu kontrolního výboru byl navržen starostou p. Mgr. Jaroslav Šobr. Jiný návrh
nebyl podán, proto bylo opětně přistoupeno volbě. Pro bylo všeh 15 zastupitelů.
Mgr. Šobr byl zvolen za předsedu kontrolního výboru.

Posledním bodem, který bylo nutno projednat na ustavujícím zastupitelstvu je stanovení výše
fin. odměny pro neuvolněné zastupitele města a určení termínu zahájení její výplaty. Pan
starosta uvedl, že zastupitel uvolněný pro výkon funkce má plat stanoven fixní částkou
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění
Navrhl, aby odměny byly pro všechny neuvolněné zastupitele schváleny ve výši v jaké je
stanoveno zákonem, a to od následujícího dne po ustavujícím zasedání zastupitelstva, tedy od
1.11.2018.

Následně se zeptal, zda má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak, proto starosta požádal
návrhovou komisi, aby s konkrétním návrhem odměn seznámila.
To učinil p. Strousek, člen návrhové komise.
Pro návrh se vyslovilo všech 15 členů nově zvoleného zastupitelstva.
Výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva byla s platností od 1.11.2018 schválena.

Následně byla otevřena diskuse. V jejím úvodu nově zvolený starosta města p. Mgr. Bc.
Horák. Poděkoval bývalým zastupitelům za práci, kterou za celé uplynulé 4 roky pro město
odváděli. Konkrétně uvedl: “Myslím si, že se nám všem povedlo o hodně velký kus naše
město, a když říkám naše město, nemyslím samozřejmě jen Staňkov, ale i Krchleby, Ohučov
a Vránov vylepšit. Vím, vždy se dá dělat víc, vždycky se najde něco, na co se zapomnělo
nebo co se nepovedlo udělat, a co ten který občan města vnímá jako stěžejní. Zastupitelstvo
města je vždy limitováno finančními prostředky, které má k dispozici a v rámci nich, pak
musí s nejlepším vědomím a svědomím rozhodnout, kde finanční prostředky použít.“

Dále poděkoval za důvěru, která mu byla dána a to jak zastupitelům, tak především
občanům našeho města. Zároveň poděkoval za důvěru i pro ostatní zastupitele. Je přesvědčen,
že důvěru zastupitelé nezklamou a budu pracovat v zastupitelstvu jako jeden tým s jediným
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cílem, kterým bude, aby se Staňkov, Krchleby, Ohučov a Vránov staly zase o něco lepšími
místy pro život.

Dále nastínil akce pro volební období. Hovořil o:
-

renovaci náměstí TGM
staré radnici, kde uvedl, že město obdrželo dotaci ve výši 10.mil. Kč, po dokončení
výběrového řízení bude město muset doplatit zbývající část financí z vlastních zdrojů
spolupráci s ŘSD – výstavba odbočovacích pruhů na obchvatu, výstavba křižovatky
v Ohučově a ve Vránově
kanalizaci ve Vránově a ve Staňkově
rekonstrukci domu „U Trnků“ v Plzeňské ulici
pokračování projektů a výstavby cyklostezek a chodníků směr Holýšov a H.Týn
nastínil i další akce menšího rozsahu

Uvedl, že úkolů čeká na nově zvolené zastupitele hodně, ale on pevně věří, že s pomocí
občanů dokáže ty nejdůležitější splnit. Dále pozval všechny občany na slavnostní sázení Lípy
Republiky dne 1.11.2018 od 10 hodin na náměstí, kde lípu slavnostně zasadí děti z MŠ, dále
oznámil, že Pohřebnictví Všetečka bude působit v prostorách firmy RENOVUM v Plzeňské
ulici.

Jelikož nebylo dalších námětů do diskuse, byla ukončena a p. starosta požádal návrhovou
komisi o seznámení s usnesením z ustavujícího zastupitelstva a konstatování, zda bylo
usnesení přijato ke všem bodům pořadu zastupitelstva.
Následně p. Strousek seznámil s kompletním usnesením a konstatoval, že bylo přijato ke
všem bodům, o kterých bylo nutno rozhodnout a o kterých bylo hlasováno.

Závěr ustavujícího zastupitelstva města provedl p. starosta. Poděkoval občanům za účast, a
zastupitelům ještě jednou popřál mnoho úspěchů v jejich práci, která nebude vždy
jednoduchá.
Následně prohlásil ustavující zasedání zastupitelstva města za ukončené.
Čas ukončení 18.36 hodin

Ověřovatelé zápisu:

Václav Černý
Bc. Martina Konopíková

Mgr.Bc. Alexandr Horák

Jiří Bek

starosta města

místostarosta
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Usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Staňkov,
konaného dne 31.října 2018
Zasedání zastupitelstva města

I.

schvaluje

a) program jednání
b) návrhovou komisi ve složení Bc. Hana Dokulilová, Rostislav Holoubek,
Zdeněk Strousek,

c) veřejnou volbu
II .

n esch valuje

tajnou volbu

III.

jmenuje

za ověřovatele zápisu z jednání Václava Černého, Bc. Martinu Konopíkovou

IV.

a)

bere na

vědomí

složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

b)

ustanovení 5-ti členné rady města v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) a § 99, odst. 3,
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
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zřizu je

V.

v souladu s § 117, odst. 2, § 84 odst. 2, písm. m) a § 119, odst.1, zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění

a) finanční výbor v počtu 7 členů
b) kontrolní výbor v počtu 3 členů

VI.

volí

v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, člena zastupitelstva města Staňkov

Mgr. Bc. Alexandra Horáka

starostou města

Jiřího Becka

místostarostou města

Bc. Hanu Dokulilovou

členem rady města

Zdeňka Strouska

členem rady města

Bc. Tomáše Grmana

členem rady města

Bc. Martinu Konopíkovou

předsedou finančního výboru

Mgr. Jaroslava Šobra

předsedou kontrolního výboru

VII.

stanovuje

a) starostu dlouhodobě uvolněným pro výkon funkce
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b) v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn za výkon funkce
neuvolněným členům zastupitelstva, ve znění pozdějších předpisů, s platností od
1. 11. 2018 následující výši odměn:

Neuvolněný místostarosta

20.000,-Kč

Člen rady města

6.758,-Kč

Člen zastupitelstva města

1.690,-Kč

Předseda výboru zastupitelstva a komise rady, zvláštního orgánu

3.379,-Kč

Člen výboru zastupitelstva a komise rady, zvláštního orgánu

2.816,-Kč

VIII.

k o n s t a t u j e,

že nově zvolené zastupitelstvo se až do případného projednání nového jednacího řádu v tomto
orgánu bude řídit stávajícím jednacím řádem zastupitelstva, schváleným dne 11. 12. 2002

Mgr. Bc. Alexandr Horák

Jiří Bek

starosta města

místostarosta města
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