Město Suchdol nad Lužnicí
Zápis
1. ustavující zasedání zastupitelstva města, konané dne
8. 11. 2010 v 17:00 hod.
v zasedací síni radnice
veřejná verze
Přítomni:

Dále přítomni:
Hosté:
Omluvení:
Ověřovatelé:
Zapsal:

Miroslav Blafka, František Bumba, Zdeněk Fical, Milan Fuka, Zdeněk
Gregor, Jaroslav Hamerník, Ing.Tomáš Imrich, Mgr. Marie Kalátová, Jan
Kronika, Václav Kubát, Karel Máčala, Mgr.František Maxa, Mgr. Pavel
Mráček, Mgr.Ladislav Ondřich, Jan Paďourek, Ing.Josef Soudek, Josef
Šlápota
Luboš Hešík-tajemník městského úřadu
Mgr. Marie Kalátová, František Bumba
Martina Haiderová

Schválený program:
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
6 (6)
7 (7)
8 (8)
9 (9)
10 (10)
11 (10)
12 (11)
13 (11)
14 (12)

Zahájení, přivítání nově zvolených členů ZM a veřejnosti
Složení slibu nově zvolených členů Zastupitelstva města Suchdol nad Lužnicí
Schválení programu jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Volba návrhové a volební komise
Určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(starosta, místostarosta-uvolnění, členové rady-neuvolnění)
Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města
Volba starosty
Volba místostarosty
Volba členů rady města
Volba členů rady města
Volba členů rady města
Diskuse
Usnesení, závěr

K jednotlivým bodům programu:
1.

Zahájení, přivítání nově zvolených členů ZM a veřejnosti
Předkladatel: Jan Kronika
Ustavující zasedání zastupitelstva města zahájil starosta Jan Kronika v 17:00 hod. Před zahájením
zasedání bylo členům zastupitelstva( při prezentaci) předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva města podle § 53 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně

1

některých zákonů, v platném znění. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích o místě, době
a navrženém programu ustavujícího zasedání byla zveřejněna na úřední desce úřadu a způsobem
umožňující dálkový přístup v souladu se zákonem.Starosta města dále po nahlédnutí do prezenční
listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 16 členů zastupitelstva( z
celkového počtu 17 členů zastupitelstva, takže je usnášení schopné - § 92, odst.3. zákona o obcích)
2.

Složení slibu nově zvolených členů Zastupitelstva města Suchdol nad Lužnicí
Předkladatel: Jan Kronika
Před zahájením tohoto bodu jednání se dostavil poslední z 17 členů zastupitelstva města.Starosta
města v souladu s § 69, odst.3 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Zároveň před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu dle § 55 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Složení slibu proběhlo tak, že starosta přečetl slib, stanovený v § 69, odst.2 zákona o obcích ( text
slibu . " Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.")
a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Členové zastupitelstva města
složili slib pronesením slova "slibuji" a následným podpisem na připraveném archu.Podepsaná
listina je přílohou tohoto zápisu.Žádný z členů zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložit slib
s výhradou.
Usnesení č. ZM-1/10/1
zastupitelstvo města

bere na vědomí,
složení slibu členů zastupitelstva podle § 69 odst.2 zákona o obcích.
3.

Schválení programu jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva
Předkladatel: Jan Kronika
Starosta města seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Vzhledem ke slavnostnímu
(specifickému) charakteru dnešního ustavujícího zasedání oznámil, že kontrola usnesení z
minulých zasedání bude projednávána na dalším nejbližším řádném zasedání zastupitelstva města.
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-1/10/2
zastupitelstvo města

schvaluje
navržený program ustavujícího zasedání.
4.

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předkladatel: Jan Kronika
Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. ZM-1/10/3

zastupitelstvo města

schvaluje
ověřovatele zápisu Mgr. Marii Kalátovou a Františka Bumbu.
5.

Volba návrhové a volební komise
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Předkladatel: Jan Kronika
Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 1
Usnesení č. ZM-1/10/4

zastupitelstvo města

schvaluje
návrhovou a volební komisi ve složení: Ing. Josef Soudek, Zdeněk Gregor, Karel
Máčala s tím, že do funkce předsedy komise je navržen Ing. Josef Soudek.
6.

Určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(starosta, místostarosta-uvolnění, členové rady-neuvolnění)
Předkladatel: Jan Kronika
Na základě povolebních jednání všech zúčastněných stran došlo k většinové shodě nad návrhem,
který byl předložen v tomto znění:funkce starosty a místostarosty bude vykonávána v pozici člena
zastupitelstva města, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn. V případě pětičlenné rady
města (tento počet vyplývá z § 99 odst.3 zákona o obcích), kterou tvoří dle téhož legislativního
ustanovení starosta, místostarosta a je tedy nutno zvolit zbývající 3 členy, bylo dohodnuto v rámci
povolebních jednání, že tito zbývající členové budou funkci členů rady města vykonávat jako
dlouhodobě neuvolnění.
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-1/10/5
zastupitelstvo města

I.

schvaluje
že starosta i místostarosta města budou v následujícím volebním období vykonávat
své funkce jako členové zastupitelstva města,kteří jsou pro výkon této funkce
dlouhodobě uvolněni.

II.

schvaluje
že zbývající 3 členové rady města budou svou funkci vykonávat jako členové
zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon této funkce dlouhodobě neuvolněni.

7.

Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města
Předkladatel: Jan Kronika
V rámci povolebních jednání panovala většinová shoda nad způsobem veřejné volby.
Pro: 15 Proti: 1 Zdržel se: 1
Usnesení č. ZM-1/10/6
zastupitelstvo města

schvaluje
veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady města.
8.

Volba starosty
Předkladatel: Josef Soudek
Jan Kronika předal slovo předsedovi volební komise Ing. Soudkovi, který vyzval zástupce vítězné
politické strany ČSSD Zdeňka Gregora, aby předložil návrh ČSSD na obsazení pozice starosty.
ČSSD navrhuje na pozici starosty Mgr. Pavla Mráčka. Dále vyzval zástupce ODS Zdeňka Ficala
- ODS nenavrhuje kandidáta, souhlasí na základě povolebních jednání s návrhem ČSSD, ostatní
subjekty zastoupené v ZM nevznesly žádný návrh.
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 3
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Usnesení č. ZM-1/10/7

zastupitelstvo města

zvolilo
do funkce starosty města Mgr. Pavla Mráčka.
9.

Volba místostarosty
Předkladatel: Josef Soudek
Předseda volební komise Ing. Soudek vyzval zástupce ČSSD Zdeňka Gregora, aby předložil návrh
ČSSD na obsazení pozice místostostarosty. ČSSD navrhuje na pozici místostarosty Jana Kroniku.
Dále vyzval zástupce ODS Zdeňka Ficala, který nenavrhl kandidáta, ODS souhlasí na základě
povolebních jednání s návrhem ČSSD, ostatní subjekty zastoupené v ZM nevznesly žádný návrh.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. ZM-1/10/8
zastupitelstvo města

zvolilo
do funkce místostarosty města Jana Kroniku.

10.

Volba členů rady města
Předkladatel: Josef Soudek
Předseda volební komise Ing. Soudek oznámil, že zbývá zvolit 3 zbývající členy pětičlenné rady
města (starosta a místostarosta jsou členy rady města ze zákona). V průběhu povolebních jednání je
většinová shoda nad návrhem obsadit 3 místa jedním zástupcem ČSSD a dvěma zástupci ODS.Ing.
Soudek vyzval zástupce ČSSD Zdeňka Gregora, aby předložil návrh ČSSD na obsazení postu člena
rady města. ČSSD navrhuje na tuto pozici Mgr. Františka Maxu. Za ODS navrhl Ing. Soudek do
rady města Miroslava Blafku, Zdeňka Ficala. Ostatní subjekty zastoupené v ZM nevznesly žádný
návrh.
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. ZM-1/10/9
zastupitelstvo města

zvolilo
členem rady města Miroslava Blafku.
11.

Volba členů rady města
Předkladatel: Josef Soudek
Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 3
Usnesení č. ZM-1/10/10

zastupitelstvo města

zvolilo
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členem rady města Zdeňka Ficala.
12.

Volba členů rady města
Předkladatel: Josef Soudek
Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 2
Usnesení č. ZM-1/10/11

zastupitelstvo města

zvolilo
členem rady města Mgr. Františka Maxu.
13.

Diskuse
Předkladatel: Pavel Mráček
Nově zvolený starosta Mgr. Pavel Mráček poděkoval dosavadnímu vedení za vykonanou práci pro
město, vyjádřil své uznání dlouholetému starostovi p. Janu Paďourkovi, který je opět zastupitelem.
p. Jan Paďourek vyjádřil podporu novému starostovi města.
p. František Bumba poděkoval bývalému starostovi p.Kronikovi a vyjádřil přesvědčení o podpoře
sportu v následujícím volebním období.
p. Jan Kronika poděkoval za podporu, vysvětlil své rozhodnutí nekandidovat na pozici starosty,
zhodnotil uplynulé volební období.
p. Zdeněk Fical vysvětlil pozici ODS v rámci povolebních vyjednávání, zhodnotil kladně volbu
nového vedení
p. Ing.Tomáš Imrich vznesl podnět, aby na příštím jednání zastupitelstva byla prodiskutována
otázka pořizování zvukových záznamů z jednání zastupitelstva. Zařazení tohoto bodu do programu
příštího jednání bylo ze strany starosty přislíbeno.

14.

Usnesení, závěr
Předkladatel: Pavel Mráček
Závěrem poděkoval starosta města Mgr. Jan Mráček všem členům zastupitelstva města za
projevenou důvěru a přítomným občanům poděkoval za účast. Návrh na usnesení přečetl předseda
návrhové komise Ing. Josef Soudek.
Skončeno v 17:55 hod.
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0
Usnesení č. ZM-1/10/12
zastupitelstvo města

schvaluje
usnesení z dnešního zasedání.

Mgr.Pavel Mráček,starosta

Jan Kronika, místostarosta
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