Zápis z "Ustanovujícího zasedání“ zastupitelstva
města Horní Blatná" ze dne 31.10.2018
Přítomni :

Petro R., Schildbach M., Vopalecký M., Macháčková R., Wöllnerová Z.,
Lehnertová R., Kubeš J.

Hosté :

Lehnertová G.,

Omluveni :
Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Vopalecký M., Lehnertová R.

Začátek zasedání :

17.00 hodin

Konec zasedání :

17.50 hodin

Program jednání byl zveřejněn dle bodů jednání č.1 až č.8 od 24.10.2018
1) Složení slibu zvolených zastupitelů
- Určení ověřovatelů zápisu
- Schválení programu jednání
2) Volba starosty města Horní Blatná
- Určení způsobu volby starosty
3) Volba místostarosty města Horní Blatná
- Určení způsobu volby místostarosty
4) Zřízení finančního výboru
- Určení počtu členů
- Volba předsedy
- Volba členů
5) Volba kontrolního výboru
- Určení počtu členů
- Volba předsedy
- Volba členů
6) Termíny konání jednání zastupitelstva
7) Nařízení vlády č.37/2003 - odměny členům zastupitelstev
8) Rozprava
Řízením ustanovujícího zasedání nově vzniklého zastupitelstva města
Horní Blatná pro volební období 2018 až 2022 je pověřen dosavadní
starosta pan Petro Robert
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

1) Složení slibu zvolených zastupitelů
Rozprava :

Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva Města Horní Blatná bylo všem
zvoleným zastupitelům vystaveno dne 19.10.2018 městským úřadem v
Ostrově, a zvoleným členům zastupitelstva předáno spolu s programem
jednání na ZM dne 31.10.2018
Slib : "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí,
že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jejich
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
Slib podepsán všemi členy zastupitelstva slib stvrzen i ústně slovem "slibuji"
- bez výhrad.
Podepsaný slib je přílohou usnesení ZM ze dne 31.10.2018, stejně jako
„Osvědčení o zvolení členem (členkou) zastupitelstva města Horní Blatná“.
Určení ověřovatelů zápisu
Rozprava :

O každém zasedání se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo
místostarosta a určení ověřovatelé zápisu.
- návrh

Vopalecký Miroslav

- návrh

Lehnertová Radka

Usnesení :

Ověřovateli zápisu jsou určeni Vopalecký M., Lehnertová R.
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

Schválení programu jednání
Rozprava :

Program jednání byl zveřejněn na úřední desce a v elektronické podobě od
24.10.2018, byla tedy splněna sedmi denní lhůta uložena zákonem.
Usnesení :

ZM přijalo tento program jednání bez připomínek
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

2) Volba starosty města Horní Blatná
Rozprava :

Starosta zastupuje obec navenek, odpovídá za hospodaření obce, plní úkoly
zaměstnavatele, zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obci, rozhoduje
o záležitostech samostatné působnosti obce, svolává a řídí zasedání
zastupitelstva.

Způsob volby starosty/ ky města Horní Blatná bude veřejné
Usnesení ke způsobu volby starosty :

Volba starosty / ky proběhne veřejným hlasováním
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

Návrh na funkci uvolněného starosty / ky města Horní Blatná pro volební
období 2018 až 2022 :
Návrh – PETRO Robert
Usnesení :

Za uvolněného starostu města Horní Blatná pro volební období 2018 až 2022
byl zvolen pan Petro Robert
Hlasování :

Pro : 6

Proti : 0

Zdržel se : Petro R.

3) Volba místostarosty města Horní Blatná
Rozprava :

Starostu zastupuje místostarosta, spolu se starostou podepisuje právní
předpisy města. Dodržuje úřední hodiny v kanceláři MÚ, zpravidla ve středu
od 15:00 do 17:00 hodin. Kontroluje a podpisem stvrzuje finanční transakce
města.
Za neuvolněného místostarostu / ku města Horní Blatná pro volební období
2018 až 2022 je navrhován :
Pan Vopalecký navrhuje pana Kubeše
Paní Lehnertová navrhuje zohlednit výsledek komunálních voleb
Podle § 104 zákona 128/2000 Sb, může být více místostarostů.
Usnesení č.1 :

Pro volební období 2018 až 2022 byl členy zastupitelstva města Horní Blatná
zvolen neuvolněným místostarostou pan Jan Kubeš
Hlasování :

Pro : 5

Proti :

Zdržel se : Macháčková, Lehnertová

4 ) Volba finančního výboru
Rozprava :

Podle § 117 zákona 128/2000 Sb. (O obcích) je předsedou výboru člen
zastupitelstva.
Podle § 119, odst.1, zákona 128/2000 Sb. nesmí být členem výboru starosta
ani místostarosta. Počet členů je vždy lichý, minimálně tříčlenný.

Finanční výbor provádí :
a) kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
Rozprava :

V minulosti pracoval vždy tří členný výbor.
Usnesení č.1 :

ZM zřizuje tří členný finanční výbor
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

Předseda / kyně finančního výboru :
Rozprava :

V uplynulém volebním období zastával funkci předsedy finančního výboru
pan Miroslav Vopalecký.
Návrh na předsedu finančního výboru :
Pan Petro za předsedu finančního výboru navrhuje pana Vopaleckého
Usnesení č.2 :

Pro volební období 2018 až 2022 byl předsedou finančního výboru zvolen
pan Miroslav Vopalecký
Hlasování :

Pro : 6

Proti : 0

Zdržel se : Vopalecký

Členové finančního výboru :
1 člen finančního výboru :
Rozprava :

V minulém volebním období vykonávala funkci člena výboru Ing. Vinopalová
Návrh na člena / ku finančního výboru :
Usnesení č.3 :

Pro volební období 2018 až 2022 byl členkou finančního výboru zvolen a
Wöllnerová Zuzana
Hlasování :

Pro : 6

Proti : 0

Zdržel se : Wöllnerová Zuzana

2 člen finančního výboru :
Rozprava :

V minulém volebním období vykonával funkci člena výboru Ing. Michaluk,
který souhlasil s opětovným členstvím
Návrh na členku finančního výboru : paní Věra Malimánková
Usnesení č.4 :

ZM ukládá starostovi města oslovit paní Malimánkovou a zjistit její případný
zájem

Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení o volbě finančního výboru :
Finanční výbor do konce volebního období 2018 až 2022 bude pracovat
v tomto složení :
Předseda

Vopalecký Miroslav

Členka

Wöllnerová Zuzana

Člen / ka :

5) Volba kontrolního výboru
Rozprava :

Podle § 117 zákona 128/2000 Sb. (O obcích) je předsedou výboru člen
zastupitelstva.
Podle § 119, odst.1, zákona 128/2000 Sb. nesmí být členem výboru starosta
ani místostarosta. Počet členů je vždy lichý, minimálně tříčlenný
Kontrolní výbor provádí :
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním
úřadem na úseku samostatné působnosti
c) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce
Pan Petro navrhuje zřídit tří členný kontrolní výbor města Horní Blatná
Usnesení č.1 :

ZM zřizuje tří členný kontrolní výbor
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

Předseda kontrolního výboru :
Rozprava :

V uplynulém volebním období zastávala funkci předsedy kontrolního výboru
paní Radka Lehnertová
Návrh na předsedu kontrolního výboru :
Pan Petro za předsedkyni finančního výboru navrhuje paní Lehnertovou,
která nabídku odmítá
Usnesení č.2 :

Pro volební období 2018 až 2022 byla předsedkyní kontrolního výboru
zvolena paní Romana Macháčková
Hlasování :

Pro : 6

Proti : 0

Zdržel se : Macháčková R.

Členové kontrolního výboru :
1 člen kontrolního výboru :
Rozprava :

V minulém volebním období byla členkou kontrolního výboru zvolena paní
Dáňová Vlasta
Návrh na člena / ku kontrolního výboru :
Usnesení č.3 :

ZM ukládá starostovi města oslovit paní Dáňovou Vlastu a Ing. Michaluka
Vladimíra a zjistit její případný zájem
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

Usnesení o volbě kontrolního výboru :
Kontrolní výbor do konce volebního období 2018 až 2022 bude pracovat
v tomto složení :
Předseda

Romana Macháčková

Člen :
Člen :
6) Termíny konání jednání zastupitelstva
Rozprava :

§ 92 zákona 128/2000 Sb - Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně
však jedenkrát za tři měsíce.
Jednací řád ze dne 02.04.2012, článek č.3 :
"Veřejné zasedání zastupitelstva města se koná pravidelně jedenkrát za 14
dní. nerozhodne-li zastupitelstvo města jinak".
Doposud bylo na jednání zastupitelstva města předurčeno pondělí od 17:00
hodin každých 21 dní.
Po dohodě s některými členy ZM byly materiály zasílány prostřednictvím emailových adres.
Usnesení :

ZM schvaluje termíny jednání v pondělí od 16 hodin, 1 x za 4 týdny. V
případě potřeby lze termín zasedání upravit a členům ZM změnu prokazatelně
oznámit.
Hlasování :

Pro : 7

Proti : 0

Zdržel se : 0

7) Nařízení vlády č.318/2017 - odměny členům zastupitelstev

Rozprava :

Odměny neuvolněným členům zastupitelstev měst a obcí dle nařízení vlády č.
318/2017 - max. výše :
Místostarosta :
22.134,- Kč
Předseda výboru : 2.459,- Kč
Člen výboru :
2.049,- Kč
Člen ZM :
1.230,- Kč
Usnesení z 18.12.2017 :

ZM schvaluje od 01.01.2018 odměny ve výši :
Místostarosta :
5.000,- Kč
Předseda výboru : 2.000,- Kč
Člen výboru :
1.500,- Kč
Člen ZM :
1.000,- Kč
Člen výboru ZM : 1.200,- Kč
Odměna starosty je dle platného nařízení vlády.
Usnesení z 31.10.2018 :

ZM schvaluje od 01.11.2018 odměny ve výši :
Místostarosta :
5.000,- Kč
Předseda výboru : 2.200,- Kč
Člen výboru :
1.700,- Kč
Člen ZM :
1.230,- Kč
Člen výboru ZM : 1.300,- Kč
Hlasování :

Pro : 6

Proti : 0

Zdržel se : Lehnertová R.

8) Rozprava
Členům nově vzniklého ZM Horní Blatná byly spolu s pozvánkou na jednání
dne 29.10.2018 zaslány tyto podkladové materiály :
-

příručka pro členy zastupitelstva obce po volbách v roce 2018

-

výňatek ze zákona 120/2000 Sb, díl 4. – starosta

-

výňatek ze zákona 120/2000 Sb. Hlava V. – výbory

-

výňatek ze zákona 120/2000 Sb. Díl 1. – zastupitelstvo obce

-

nařízení vlády 318/2017 Sb – o výši odměn

-

Jednací řád

Ověřovatelé zápisu dne :

31.10.2018

Starosta dne :

31.10.2018

