Zastupitelstvo města Heřmanův Městec

Zápis z Ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Heřmanův Městec konaného dne 19. 11. 2018 v 17:00hod.
sál sokolovny, Sokolovna Heřmanův Městec, Jiráskova 533
Přítomni:

Jan Bareš, Mgr Eva Bočková, Ondřej Dostál, František Dvořák, MBA, Michaela Dyčková, Mgr. Klára
Husáková, Ing. Aleš Jiroutek, Josef Kozel, Tomáš Morávek, Ing. Lucie Nepovímová, MBA, JUDr. Tomáš
Plavec, Ing. Martin Pleskot, Jiří Pošík, Zdeněk Ryčl, Jan Řehák, Ing. Zdenka Sedláčková, Mgr. Alena
Stránská, Ing. Lenka Ulrichová, Otakar Volejník, Mgr. Marek Výborný

Omluveni:

Mgr. Stanislav Mráz

Ověřovatelé:

Jan Bareš, Mgr. Eva Bočková,

Zapsal:

Ing. Ivana Jankovská, tajemnice

Přizváni:
Text zahájení:
Pan Josef Kozel přivítal přítomné a zahájil zasedání. Dle platné legislativy ustavující zasedání řídí dosavadní starosta nebo
určený člen zastupitelstva a po zvolení nového starosty je mu předáno další vedení zasedání.

Schválený program:
Bod

Věc

1.

Zahájení

2.

Slib členů zastupitelstva

3.

Určení zapisovatele a volba ověřovatelů

4.

Schválení programu ustavujícího zasedání

5.

Volba starosty, místostarosty a členů rady

5.1

Určení počtu místostarostů a počtu členů rady

5.2

Určení, které funkce budou vykonávány jako uvolněné

5.3

Určení způsobu volby

5.4

Volba starosty

5.5

Volba místostarosty

5.6

Volba dalších členů rady

6.

Zřízení finančního a kontrolního výboru

6.1

Určení počtu členů FV a KV

6.2

Volba předsedy FV a KV

6.3

Volba členů výborů FV a KV

7.

Zřízení osadních výborů

7.1

Určení počtu členů OV
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Bod

Věc

7.2

Volba předsedy OV

7.3

Volba členů OV

8.

Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných funkcí

9.

Diskuse

10.

Závěr

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta konstatoval, že v souladu s ustanovením §91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění bylo ustavující zasedání řádně svoláno a to tak, že se uskuteční do 15 dní ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o posledním z podaných návrhů, pokud žádnému z návrhů nebylo vyhověno. Krajský soud v Hradci
Králové, pobočka v Pardubicích, rozhodoval o podání lídra strany Piráti Heřmanův Městec Davida Zierise. Tento
návrh byl zamítnut a dne 8.11.2018 bylo rozhodnutí soudu zveřejněno a tím se stalo pravomocným.
Informace o svolání ustavujícího zastupitelstva byla zveřejněna na úředních deskách Městského úřadu Heřmanův
Městec v době od 9.11.2018 do 19.11.2018, rovněž byla zveřejněna na webových stránkách města, sociálních sítích,
výlepových plochách a hlášena městským rozhlasem. Podklady měli zastupitelé k dispozici od 9.11.2018 a byli k
dispozici i na webových stránkách města v anonymizované podobě.
Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, v platném znění, bylo členům zastupitelstva města předáno před zahájením zasedání
při úvodní prezenci.
Pan starosta sdělil, že se z jednání omluvil p. Mgr. Stanislav Mráz, konstatoval, že na zasedání je přítomno 20
zastupitelů, tedy nadpoloviční většina a jednání je usnášeníschopné.

2.

Slib členů zastupitelstva
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan Josef Kozel v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu, který proběhne ústní formou vyřčením slova "SLIBUJI" a podpisem na připravenou listinu. Upozornil, že
případné odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Přednesl slib zastupitele: "Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města
Heřmanův Městec a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky." Jako první složil slib pronesením slova
slibuji a podpisem na připravený arch p. Josef Kozel. Následně vyzval ke složení slibu a podpisu přítomné zastupitele
a to v abecedním pořadí.
Po složení slibu a podpisu konstatoval, že všichni přítomní zastupitelé složili slib ve formě jakou požaduje platná
legislativa a omluvený Mgr. Stanislav Mráz jej složí na nejbližším zasedání zastupitelstva města, kterého bude
přítomen.

3.

Určení zapisovatele a volba ověřovatelů
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan Josef Kozel v souladu s platným Jednacím řádem zastupitelstva města Heřmanův Městec (čl. 7, odstavec 4.)
navrhl zapisovatelkou jednání tajemnici městského úřadu Ing. Ivanu Jankovskou a ověřovatele zápisu dva členy
zastupitelstva dle abecedního pořadí, tj.p. Jana Bareše a Mgr. Evu Bočkovou. K návrhu nebyly připomínky.
Usnesení č. Z/2018/066
Předloženo bylo následující usnesení

Strana 2/12

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

bere na vědomí
že zapisovatelem jednání byla určena Ing. Ivana Jankovská

II.

schvaluje
ověřovatele zápisu p. Jana Bareše a Mgr. Evu Bočkovou

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

4.

Schválení programu ustavujícího zasedání
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan Josef Kozel navrhl program jednání v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s
informací zveřejněnou na úřední desce. Program byl schválen dosavadní radou města dne 23. 10. 2018 usnesením č.
R/2018/300. Navržený program:
1) Zahájení
2) Slib členů zastupitelstva
3) Určení zapisovatele a volba ověřovatelů
4) Schválení programu ustavujícího zasedání
5) Volba starosty, místostarosty a členů rady
a. Určení počtu místostarostů + počet členů rady
b. Určení, které funkce budou vykonávány jako uvolněné
c. Určení způsobu volby
d. Volba starosty
e. Volba místostarosty
f. Volba dalších členů rady
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a. Určení počtu členů
b. Volba předsedy
c. Volba členů výborů
7) Zřízení osadních výborů
a. Určení počtu členů
b. Volba předsedy
c. Volba členů výborů
8) Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných funkcí
9) Diskuse
10) Závěr
Přítomní byli vyzváni k případnému doplnění programu, protože tak nikdo neučinil, bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. Z/2018/067
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
program ustavujícího zasedání zastupitelstva města dle předloženého návrhu.

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.

Volba starosty, místostarosty a členů rady
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Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Volba starosty, místostarosty a členů rady byla rozložena na šest samostatných bodů.
5.1 Určení počtu místostarostů a počtu členů rady
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan Josef Kozel informoval, že Zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly.
Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
starosta nevykonává funkci, tedy musí být alespoň jeden místostarosta. Ke stanovení počtu členů rady se vychází z §
99 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, radu obce tvoří starosta, místostarosta (příp. místostarostové) a další
členové rady volení z řad zastupitelstva obce. Počet členů rady je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž
nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. V tomto konkrétním případě tak mohou být pouze
varianty 5 nebo 7 členů. Na základě oznámeného podpisu koaliční dohody je předkládáno usnesení navrhující volbu
1 místostarosty a stanovení počtu členů rady na 7. Nebyly vzneseny doplňující dotazy.
Usnesení č. Z/2018/068
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
zvolení jednoho místostarosty

II.

stanovuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
počet členů rady města ve výši sedmi členů.

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.2 Určení, které funkce budou vykonávány jako uvolněné
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan Josef Kozel navrhl s odkazem na koaliční dohodu, ale také na osvědčenou praxi našeho města, ve vazbě na
ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové zastupitelstva města byli uvolněni pro výkon funkce
starosty města a funkce místostarosty města. K návrhu nebyly vzneseny připomínky.
Usnesení č. Z/2018/069
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

stanovuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
že pro výkon funkce starosty města a pro výkon funkce místostarosty města budou členové zastupitelstva
uvolněni.

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
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5.3 Určení způsobu volby
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan Josef Kozel navrhl volbu veřejnou, která je v našem městě tradicí. Textace volebního řádu pro veřejnou volbu
starosty, místostarosty a členů rady je předložena v totožné podobě, jako byla schválena zastupitelstvem v roce
2014 a byla součástí materiálů pro členy zastupitelstva. Bez dalších návrhů bylo přistoupeno k hlasování.
Usnesení č. Z/2018/070
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
1.

volbu starosty, místostarosty a členů rady veřejným hlasováním

2.

volební řád pro veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady města

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.4 Volba starosty
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Dle schváleného Volebního řádu pro veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady města může každý člen
zastupitelstva navrhnout nejvýše jednoho člena zastupitelstva na volbu starosty. Navrhovaný kandidát se musí
vyslovit, zda kandidaturu přijímá nebo odmítá.
Paní Ing. Ulrichová navrhla pana Josefa Kozla do funkce starosty města, p. Kozel poděkoval za důvěru a kandidaturu
přijal.
Pan Ing. Jiroutek navrhl pana JUDr. Tomáše Plavce do funkce starosty, pan JUDr. Plavec poděkoval za důvěru a
kandidaturu nepřijal.
Více návrhů nebylo předloženo, a proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu Josefa Kozla do funkce starosty.
PRO: p. Bareš, Mgr. Bočková, Dostál, Dvořák, MBA, Dyčková, Mgr. Husáková, Kozel, Morávek, JUDr. Plavec, Mgr.
Pleskot, Pošík, Ryčl, Ing. Sedláčková, Ing. Ulrichová, Mgr. Výborný. ZDRŽEL SE: p. Ing. Jiroutek, Ing. Nepovímová, p.
Řehák, Mgr. Stránská, p. Volejník.
Pan Josef Kozel byl zvolen do funkce starosty města. Krátce poděkoval zastupitelům i veřejnosti a vyzval ke společné
práci ve prospěch města bez rozdílu stran či uskupení.
Usnesení č. Z/2018/071
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

volí
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů do
funkce starosty města Heřmanův Městec p. Josefa Kozla, ***********, bytem Heřmanův Městec

Přijato, pro: 15, proti: 0, zdržel se: 5, mimo místnost: 0

5.5 Volba místostarosty
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Dle schváleného Volebního řádu pro veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady města může každý člen
zastupitelstva navrhnout nejvýše jednoho člena zastupitelstva na volbu místostarosty. Navrhovaný kandidát se musí
vyslovit, zda kandidaturu přijímá nebo odmítá.
Paní Ing. Ulrichová navrhla pana JUDr. Tomáše Plavce do funkce místostarosty města, p. JUDr. Plavec poděkoval za
důvěru a kandidaturu přijal.
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Více návrhů nebylo předloženo, a proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu JUDr. Tomáše Plavce do funkce
místostarosty.
PRO: p. Bareš, Mgr. Bočková, Dostál, Dvořák, Dyčková, Mgr. Husáková, Ing. Jiroutek, Kozel, Morávek, Ing.
Nepovímová, MBA, JUDr. Plavec, Ing. Pleskot, Pošík, Ryčl, Řehák, Ing. Sedláčková, Mgr. Stránská, Ing. Ulrichová,
Volejník, Mgr. Výborný.
Do funkce místostarosty byl zvolen JUDr. Tomáš Plavec, který následně usedl za předsednický stůl po boku pana
starosty. Ve své krátké řeči poděkoval za důvěru.
Usnesení č. Z/2018/072
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

volí
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů do
funkce místostarosty města Heřmanův Městec JUDr. Tomáše Plavce, *********, bytem Heřmanův Městec

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

5.6 Volba dalších členů rady
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Dle schváleného Volebního řádu pro veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady města může každý člen
zastupitelstva navrhnout nejvýše 5 členů zastupitelstva na volbu člena rady města. Navrhovaný kandidát se musí
vyslovit, zda kandidaturu přijímá nebo odmítá.
Paní Ing. Ulrichová navrhla pana Jana Bareše, Ondřeje Dostála, Zdeňka Ryčla, Ing. Zdenku Sedláčkovou a Mgr. Marka
Výborného do funkce členů rady města. Všichni kandidaturu přijali.
Paní Mgr. Stránská navrhla pana Ing. Aleše Jiroutka do funkce člena rady a ten kandidaturu přijal.
Pan Volejník navrhl pana Jana Řeháka do funkce člena rady a ten kandidaturu přijal.
Více návrhů nebylo předloženo, a proto bylo v souladu s volebním řádem přistoupeno k losování pořadí v jakém se o
návrzích bude hlasovat. Do připravené schránky zapisovatelka vložila 7 lístků s navrženými kandidáty a dle volebního
řádu losování provedl člen zastupitelstva, který podal první návrh, tj. Ing. Ulrichová. kandidáti byli vylosováni v
pořadí p. Ryčl, Mgr. Výborný, Řehák, Ing. Jiroutek, Bareš, Dostál, Ing. Sedláčková. O každém kandidátovi bylo
hlasováno samostatně:
p. Zdeněk Ryčl: PRO p. Bareš, Mgr. Bočková, Dostál, Dvořák, Dyčková, Mgr. Husáková, Ing. Jiroutek, Kozel, Morávek,
Ing. Nepovímová, MBA, JUDr. Plavec, Ing. Pleskot, Pošík, Ryčl, Řehák, Ing. Sedláčková, Mgr. Stránská, Ing. Ulrichová,
Volejník, Mgr. Výborný.
Pro kandidáta bylo 20 zastupitelů, pan Zdeněk Ryčl byl zvolen do funkce člena rady města.
Mgr. Marek Výborný: PRO p. Bareš, Mgr. Bočková, Dostál, Dvořák, Dyčková, Mgr. Husáková, Ing. Jiroutek, Kozel,
Morávek, Ing. Nepovímová, MBA, JUDr. Plavec, Ing. Pleskot, Pošík, Ryčl, Ing. Sedláčková, Ing. Ulrichová, Volejník,
Mgr. Výborný. PROTI: p. Řehák. ZDRŽEL SE: Mgr. Stránská.
Pro kandidáta bylo 18 zastupitelů, 1 proti, 1 se zdržel, pan Mgr. Marek Výborný byl zvolen do funkce člena rady
města.
p. Jan Řehák: PRO: p. Mgr. Bočková, Ing. Jiroutek, Morávek, Ing. Nepovímová, MBA, Pošík, Řehák, Mgr. Stránská,
Volejník. PROTI: p. Bareš, Dostál, Kozel, JUDr. Plavec, Ing. Pleskot. ZDRŽEL SE: p. Dvořák, Dyčková, Mgr. Husáková,
Ryčl, Ing. Sedláčková, Ing. Ulrichová, Mgr. Výborný.
Pro kandidáta bylo 8 zastupitelů, 5 proti, 7 se zdrželo, pan Jan Řehák nebyl zvolen do funkce člena rady města.
Ing. Aleš Jiroutek: PRO: p. Mgr. Bočková, Ing. Jiroutek, Ing. Nepovímová, MBA, Řehák, Mgr. Stránská, Volejník. PROTI:
p. Bareš, Dvořák, Dyčková, Mgr. Husáková, Kozel, Ing. Pleskot. ZDRŽEL SE: p. Dostál, Morávek, JUDr. Plavec, Pošík,
Ryčl, Ing. Sedláčková, Ing. Ulrichová, Mgr. Výborný.
Pro kandidáta bylo 6 zastupitelů, 6 proti, 8 se zdrželo, pan Ing. Aleš Jiroutek nebyl zvolen do funkce člena rady
města.
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p. Jan Bareš: PRO: p. Bareš, Mgr. Bočková, Dostál, Dvořák, Dyčková, Mgr. Husáková, Ing. Jiroutek, Kozel, Morávek,
Ing. Nepovímová, MBA, JUDr. Plavec, Ing. Pleskot, Pošík, Ryčl, Ing. Sedláčková, Ing. Ulrichová, Mgr. Výborný. PROTI:
Řehák, ZDRŽEL SE: Mgr. Stránská, Volejník
Pro kandidáta bylo17 zastupitelů, 1 proti, 2 se zdrželi, pan Jan Bareš byl zvolen do funkce člena rady města.
Ondřej Dostál: PRO p. Bareš, Mgr. Bočková, Dostál, Dvořák, Dyčková, Mgr. Husáková, Ing. Jiroutek, Kozel, Morávek,
Ing. Nepovímová, MBA, JUDr. Plavec, Ing. Pleskot, Pošík, Ryčl, Řehák, Ing. Sedláčková, Mgr. Stránská, Ing. Ulrichová,
Volejník, Mgr. Výborný.
Pro kandidáta bylo 20 zastupitelů, pan Ondřej Dostál byl zvolen do funkce člena rady města.
Ing. Zdenka Sedláčková: PRO p. Bareš, Mgr. Bočková, Dostál, Dvořák, Dyčková, Mgr. Husáková, Ing. Jiroutek, Kozel,
Morávek, Ing. Nepovímová, MBA, JUDr. Plavec, Ing. Pleskot, Pošík, Ryčl, Řehák, Ing. Sedláčková, Mgr. Stránská, Ing.
Ulrichová, Volejník, Mgr. Výborný.
Pro kandidáta bylo 20 zastupitelů, paní Ing. Zdenka Sedláčková byla zvolena do funkce člena rady města.
Pan starosta poblahopřál ke zvolení novým členům rady města.
Usnesení č. Z/2018/073
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

volí
1.

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů do funkce člena rady města Heřmanův Městec:
- Jana Bareše, *********, bytem Heřmanův Městec
- Ondřeje Dostála, *********, bytem Heřmanův Městec
- Zdeňka Ryčla, *********, bytem Heřmanův Městec
- Ing. Zdenku Sedláčkovou, *********, bytem Heřmanův Městec
- Mgr. Marka Výborného, *********, bytem Heřmanův Městec

6.

Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Zřízení finančního a kontrolního výboru bylo rozloženo na tři samostatné body.

6.1 Určení počtu členů FV a KV
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích je povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční
období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje
počet členů výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít
nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Podle ustálených zvyklostí byl navržen stejně jako v předchozích
volebních obdobích počet členů sedm. Protože nebyly předloženy jiné návrhy, pan starosta vyzval k hlasování.
Usnesení č. Z/2018/074
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

zřizuje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
- finanční výbor
- kontrolní výbor

Strana 7/12

II.

stanovuje
1.

počet členů finančního výboru na sedm

2.

počet členů kontrolního výboru na sedm

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.2 Volba předsedy FV a KV
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Na základě dohody a písemné nominace byli navrhnuti za předsedu finančního výboru pan Jan Řehák, na předsedu
kontrolního výboru pan Ing. Aleš Jiroutek, protože nebyl vznesen jiný návrh proběhlo hlasování a do funkce předsedy
finančního výboru byl zvolen pan Jan Řehák, do funkce předsedy kontrolního výboru byl zvolen pan Ing. Aleš
Jiroutek. Pan starosta poblahopřál ke zvolení novým předsedům finančního a kontrolního výboru.
Usnesení č. Z/2018/075
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

volí
1.

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů do funkce předsedy finančního výboru Jana Řeháka

2.

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Aleše Jiroutka

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

6.3 Volba členů výborů FV a KV
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na volbu členů výborů, dle dohod zástupců jednotlivých stran v zastupitelstvu je
navržena společná nominace, vždy 6 kandidátů.
Za člena finančního výboru byli navrženi Ing. Zbyněk Čermák (KDU-ČSL), Ing. Lenka Ulrichová (KDU-ČSL), Blanka
Čížková (Živé město), Tomáš Morávek (Heřmani), Ing. Lucie Nepovímová, MBA (Patrioti HM), Ing. Kateřina Diesslová
(Patrioti HM).
Za člena kontrolního výboru byli navrženi JUDr. Václava Výborná (KDU-ČSL), Mgr. Klára Husáková (Živé město), Ing.
Jana Navrátilová (Živé město), Miloš Černovský (Heřmani), Otakar Volejník (Heřmani), Tomáš Celunda (Patrioti HM).
Jiný návrh nebyl předložen, hlasovalo se najednou pro oba výbory.
Při hlasování byli PRO p. Bareš, Mgr. Bočková, Dostál, Dyčková, Mgr. Husáková, Ing. Jiroutek, Kozel, Morávek, Ing.
Nepovímová, MBA, JUDr. Plavec, Ing. Pleskot, Pošík, Ryčl, Řehák, Ing. Sedláčková, Mgr. Stránská, Ing. Ulrichová,
Volejník, Mgr. Výborný. ZDRŽEL SE: p. Dvořák. Navržení kandidáti byli zvoleni a pan starosta poblahopřál k jejich
zvolení.
Usnesení č. Z/2018/076
Předloženo bylo následující usnesení
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Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

volí
1.

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů členy finančního výboru ve složení:

Ing. Zbyněk Čermák
Ing. Lenka Ulrichová
Blanka Čížková
Tomáš Morávek
Ing. Lucie Nepovímová, MBA
Ing. Kateřina Diesslová
2.

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů členy kontrolního výboru ve složení:

JUDr. Václava Výborná
Mgr. Klára Husáková
Ing. Jana Navrátilová
Miloš Černovský
Otakar Volejník
Tomáš Celunda

Přijato, pro: 19, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0

7.

Zřízení osadních výborů
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Zřízení osadních výborů bylo rozloženo na tři samostatné body.

7.1 Určení počtu členů OV
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Dle § 120 odst. 1 zákona o obcích je možnost zřídit osadní výbory, neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který
nemusí být lichý, přičemž musí mít nejméně tři členy (§ 120 odst. 1 zákona o obcích). Osvědčená praxe a potřeby
místních částí našeho města vytváří prostor pro zřízení Osadního výboru pro Konopáč a Osadního výboru pro
Chotěnice a Radlín. Předložený návrh na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl návrhem vzešlým z těchto místních
částí, navrženo je pět členů pro OV pro Konopáč a devět členů pro OV Chotěnice a Radlín. Protože nebyly předloženy
jiné návrhy, pan starosta vyzval k hlasování.
Usnesení č. Z/2018/077
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

zřizuje
v souladu s ust. § 120 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
- Osadní výbor pro Konopáč
- Osadní výbor pro Chotěnice a Radlín

II.

stanovuje
1.

počet členů Osadního výboru pro Konopáč na pět
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pro:20 proti:0 zdržel:0

2.

počet členů Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín na devět

přijato, pro:20 proti:0 zdržel:0

7.2 Volba předsedy OV
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na volbu předsedy osadního výboru, která je odlišná od výborů FV a KV, protože
předsedou nemusí být člen zastupitelstva a zároveň musí mít trvalý pobyt v části obce, pro kterou je OV zřízen. Pro
každý osadní výbor byla předložena jedna písemná nominace, a to paní Mgr. Alena Novotná (KDU-ČSL) do OV pro
Konopáč a pan Vladislav Tomiška (KDU-ČSL) do OV pro Chtěnice a Radlín. Další návrhy nebyly předloženy, bylo proto
zahájeno hlasování a následně byli zvoleni p. Mgr. Alena Novotná za předsedu Osadního výboru pro Konopáč a pan
Vladislav Tomiška za předsedu Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín. Pan starosta jim pogratuloval ke zvolení.
Usnesení č. Z/2018/078
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

volí
1.

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů do funkce předsedy Osadního výboru pro Konopáč Mgr. Alenu Novotnou

2.

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů do funkce předsedy Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín Vladislava Tomišku

Pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

7.3 Volba členů OV
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta přednesl písemný návrh na obsazení osadních výborů, který byl zpracován v místních částech města. Do
OV pro Konopáč byli navrženi Ing. Zdeněk Bulíček, Emerich Malát ml., Libor Nováček, Bc. Martin Radil. Do OV pro
Chotěnice a Radlín byli navrženi p. Lucie Aišmanová, Pavel Handlíř, Ing. Stanislav Poskočil, Jan Badalec, Roman
Bröckl, Roman Soudek, Martin Kocek, Lukáš Semrád. Počet navržených kandidátů byl shodný s počtem schválených
předchozím usnesením, nikdo nenavrhl úpravu, a proto bylo zahájeno hlasování, na jehož základě byli zvoleni
navržení členové do osadních výborů. Pan starosta jim poblahopřál ke zvolení.
Usnesení č. Z/2018/079
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

volí
1.

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů členy Osadního výboru pro Konopáč ve složení:

Ing. Zdeněk Bulíček
Emerich Malát ml.
Libor Nováček
Bc. Martin Radil.
2.

v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů členy Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín ve složení:
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Lucie Aišmanová
Pavel Handlíř
Ing. Stanislav Poskočil
Jan Badalec
Roman Bröckl
Roman Soudek
Martin Kocek
Lukáš Semrád.
Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

8.

Rozhodnutí o odměnách za výkon neuvolněných funkcí
Předkladatel: Josef Kozel, starosta
Pan starosta předložil návrh na stanovení odměn za výkon neuvolněných funkcí. Dle nařízení vlády o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků je třeba, aby ustavující zastupitelstvo města rozhodlo o výši
odměn pro nové funkční období včetně určení od kdy odměna náleží. S koncem mandátu zastupitelů zanikla
současně i pravidla pro odměňování, a tak je nezbytné přijmout nové usnesení. Předložený návrh projednala rada
města ještě v původním složení a jednomyslně schválila doporučující usnesení dne 23.10.2018 č. R/2018/301.
Usnesení č. Z/2018/080
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Heřmanův Městec
I.

schvaluje
v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev územních
samosprávných celků s účinností od 1.1.2018 a ve znění novely č. 202/2018 Sb. s účinností od 1.1.2019 stanovit
výši měsíčních odměn od 1.12.2018 takto:
- neuvolněný člen rady = 2.500 Kč
- neuvolněný člen zastupitelstva = 600 Kč
- předseda výboru, zvl. orgánu, komise = 1.200 Kč
- člen výboru, zvl. orgánu = 500 Kč
- člen komise = 0 Kč (nezastupitel bude řešen odměnou dle zákona 128/2000 Sb.)
- člen přestupkové komise = 800 Kč
Odměny se vzájemně nesčítají a vždy platí nejvyšší z přiznaných hodnot.

Přijato, pro: 20, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0

9.

Diskuse
Pan starosta zahájil diskuzi a nejdříve poděkoval za spolupráci končícímu p. Otakaru Volejníkovi, který byl po 4 roky
místostarostou města. Pan Volejník poděkoval všem za spolupráci, popřál do nového volebního období členům
zastupitelstva města mnoho sil a vyjádřil přání, ať naše město vzkvétá. Pan starosta poté představil základní body
programového prohlášení, které celé bude zveřejněno v městském zpravodaji a na webových stránkách města.
Požádal občany o spolupráci na společném řízení města. Poté se ujal slova p. místostarosta JUDr. Tomáš Plavec,
informoval, že přednesené programové prohlášení je průnikem volebních programů Živého města a KDU-ČSL a
poděkoval svému předchůdci za vstřícnost při předávání funkce. Rovněž poděkoval občanům města za účast ve
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volbách a konstatoval, že poměrně vysoká účast svědčí o zájmu občanů o naše město. Protože nebyli další zájemci o
vystoupení pan starosta diskusi ukončil.
10. Závěr

Pan starosta Josef Kozel poděkoval zastupitelům i občanům za účast na ustavujícím zasedání zastupitelstva města a popřál
novému zastupitelstvu dostatek energie, nápadů a chuti při práci pro město Heřmanův Městec. Poté v 18.15 hod zasedání
ukončil.

Josef Kozel, starosta

JUDr. Tomáš Plavec, místostarosta

Jan Bareš

Mgr Eva Bočková

Ověřovatelé zápisu:
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