Město Žďár nad Sázavou
ZÁZNAM
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města
Žďáru nad Sázavou konaného dne 2. listopadu 2018 v 15.00
ve velké zasedací místnosti MěÚ Žďár nad Sázavou
Zahájení:
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou řídil jako předsedající až
do zvolení starosty města Ing. Petr Stoček..
Ing. Petr Stoček zahájil ustavující zasedání zastupitelstva města v 15:00h, přivítal
všechny přítomné a konstatoval, že ZM bylo řádně svoláno.
Přítomno: 27 členů ZM (počet členů ZM se během jednání mění a odpovídá
skutečnému stavu při hlasování).
Pan Ing. Petr Stoček poblahopřál všem členům zastupitelstva města ke zvolení do
funkce člena Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou. Uvedl, že jako nejstarší člen
našeho nově zvoleného zastupitelstva má tu čest předsedat dnešnímu ustavujícímu
zasedání zastupitelstva města do doby, než bude zvolen nový starosta a popřál
všem klidný průběh a dělnou atmosféru dnešního zasedání zastupitelstva.
Dále pan Ing. Petr Stoček uvedl, že na stolku před každým členem zastupitelstva je
umístěno hlasovací zařízení a návod k použití tohoto hlasovacího zařízení. Případné
dotazy k obsluze hlasovacího zařízení je připraven zodpovědět pan Ing. Libor
Vostrejš a pan Vladimír Koláček.
Následně předsedající požádal paní MUDr. Romanu Bělohlávkovou o přečtení slibu
zastupitele města.
MUDr. Romana Bělohlávková:
-

-

Složením slibu se člen zastupitelstva ujímá práv a povinností. Slib skládá člen
zastupitelstva do rukou předsedajícího zasedání zastupitelstva a to
pronesením slova „slibuji“.
Přednesla slib:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu města Žďár nad Sázavou a jeho občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky“.
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-

-

Složení slibu potvrdí člen zastupitelstva města svým podpisem.
Informovala, že bude abecedně číst jednotlivé členy zastupitelstva, kteří se
dostaví k připravenému stolku, kde složí slib pronesením pouze slova
„SLIBUJI“ a podepíší slib.
Požádala o sdělení, zda některý ze členů zastupitelstva odmítá přijmout práva
a povinnosti zastupitele a slib nesloží – nikdo neodmítl složit slib.

Slib složili zvolení zastupitelé města:
1. Mgr. Tomáš Augustýn
2. MUDr. Romana Bělohlávková
3. MUDr. Beáta Bílková
4. Mgr. Jaromír Brychta
5. PaedDr. Miloslava Brychtová
6. MUDr. Radek Černý
7. Rostislav Dvořák
8. Ing. Jan Havlík, MPA
9. Mgr. Karel Herold
10. Ing. Vlastimil Forst
11. Ing. Josef Klement
12. Ing. Karolína Klusáčková
13. PhDr. Zdeněk Kulhánek
14. MUDr. Jan Mokříš
15. Ing. Martin Mrkos, ACCA
16. Mgr. Zdeněk Navrátil
17. Ing. Vladimír Novotný
18. PaedDr. Jaroslav Ptáček
19. Mgr. Ludmila Řezníčková
20. Ing. Petr Stoček
21. Mgr. Luboš Straka
22. Ing. Miroslav Šuhaj
23. Bohumil Trávník
24. Mgr. Zbyněk Vintr
25. Ing. Radek Zlesák
26. Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
27. Ing. Dagmar Zvěřinová
Předsedající konstatoval, že všichni zastupitelé města složili slib.
Jako zapisovatelku dnešního zasedání jmenoval předsedající paní Ivu Bublánovou.
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Schválení programu ustavujícího zasedání:
Předsedající konstatoval, že zastupitelé program dnešního zasedání obdrželi ve
stanovené lhůtě, dotázal se, zda má někdo připomínky či návrhu k předloženému
návrhu programu. Nebylo tomu tak.
Zastupitelstvo města hlasovalo o schválení programu ustavující zasedání:
PROGRAM:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Určení návrhové komise
3. Volba členů volební komise, veřejné hlasování, volba předsedy volební komise
4. Stanovení počtu členů rady města
5. Stanovení počtu místostarostů
6. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
7. Volba starosty
8. Volba místostarostů
9. Určení pořadí místostarostů k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti
nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci
10. Pověření starosty a místostarostů města Žďár nad Sázavou některými úkoly
11. Volba dalších členů rady města
12. Zřízení výborů zastupitelstva města (Finanční, Kontrolní)
13. Volba předsedy finančního výboru
14. Volba členů finančního výboru
15. Volba předsedy kontrolního výboru
16. Volba členů kontrolního výboru
17. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
města
18. Různé
Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0
1. Určení ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl, aby jako ověřovatelé zápisu byli určeni:
Ing. Dagmar Zvěřinová
Ing. Radek Zlesák
Jiný návrh nebyl vznesen, navržení souhlasili.
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města určuje ověřovali zápisu z ustavujícího zasedání:
Ing. Dagmar Zvěřinovou a Ing. Radka Zlesáka.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0
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2. Určení návrhové komise
Předsedající navrhl, aby návrhová komise pracovala ve složení
PhDr. Zdeněk Kulhánek a Ing. Vladimír Novotný.
Jiný návrh nebyl vznesen, navržení souhlasili.
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města určuje návrhovou komisi ve složení:
PhDr. Zdeněk Kulhánek a Ing. Vladimír Novotný
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0
3. Volba členů volební komise, veřejné hlasování, volba předsedy volební
komise
Předsedající uvedl, že vzhledem k tomu, že na dnešním ustavujícím zasedání
zastupitelstva města proběhne volba orgánů města tajným hlasováním, dalším
bodem bude volba volební komise. Tato volební komise bude mít 8 členů a to
v souladu s jednacím řádem zastupitelstva města, neboť dle článku 7, bod 7
jednacího řádu zastupitelstvo města zvolí volební komisi, ve které budou
zastupitelé ze všech volebních stran zastoupených v zastupitelstvu města.
V souladu s platným jednacím řádem zastupitelstva města se o personálních
otázkách hlasuje tajně, pokud se zastupitelstvo neusnese jinak.
Navrhl proto, aby volba členů volební komise proběhla veřejným hlasováním.
Dotázala se, zda má někdo jiný návrh? Nebylo tomu tak.
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města se usnáší, že volba volební komise bude probíhat veřejným
hlasováním.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0
Předsedající požádal o jmenování zástupců za jednotlivé politické strany a hnutí.
Vyjde se z pořadí, ve které byly politické strany a hnutí uvedeny na kandidátní
listině a požádal o návrh zástupce:
Jednotlivé politické strany a hnutí navrhli následující členy volební komise:
- Za Koalici TOP 09 a Svobodných: Mgr. Tomáš Augustýn, Ph.D.
-

Za ŽĎÁR ŽIVÉ MĚSTO: Mgr. Zdeněk Navrátil

-

Za Občanskou demokratickou stranu: PaedDr. Jaroslav Ptáček

-

Za Českou stranu sociálně demokratickou: Mgr. Karel Herold

-

Za Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou:
Mgr. Zbyněk Vintr

-

Za ANO 2011: Ing. Radek Zlesák

-

Za Koalici KSČM a SPOZ: Bohumil Trávník

-

Za Změnu 2018: Mgr. Luboš Straka
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Předsedající se dotázal, zda některý z kandidátů nesouhlasí se svojí nominací do
volební komise – nebylo tomu tak.
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města volí volební komisi ve složení:
Mgr. Tomáš Augustýn, Ph. D.
Mgr. Zdeněk Navrátil
PaedDr. Jaroslav Ptáček
Mgr. Karel Herold
Mgr. Zbyněk Vintr
Ing. Radek Zlesák
Bohumil Trávník
Mgr. Luboš Straka
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0
Předsedající požádal volební komisi, aby se sešla a ze svého středu zvolila
předsedu, který bude řídit tajné hlasování.
Předsedou volební komise byl zvolen pan Mgr. Zbyněk Vintr.
4. Stanovení počtu členů rady města
Předsedající konstatoval, že v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo města mimo
jiné stanovuje počet členů rady města.
Navrhl, aby zůstal zachován stávající počet devíti členů rady města.
Dotázala se, zda má někdo jiný návrh – nebylo tomu tak.
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů počet členů rady města
na 9.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0
5. Stanovení počtu místostarostů
Předsedající uvedl, že v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve znění pozdějších předpisů zastupitelstvo města stanoví i počet
místostarostů. Současné vedení města pracovalo v počtu 1 místostarosty.
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Požádal o návrhy stanovení počtu místostarostů:
p. Dvořák:
- navrhuje, aby počet místostarostů pro toto volební období byl dva.
Ing. Novotný:
- uvedl, že to, že jeden místostarosta byla vlajková loď vedení města v minulém
volebním období, kdy vedení města upozorňovalo na to, že jeden
místostarosta stačí a že se ušetřily finance za druhého místostarostu.
- Podal protinávrh:
Zastupitelstvo města schvaluje zvolení dvou místostarostů a ukládá snížit
počet oddělení projektu a marketingu o jednoho zaměstnance.

Hlasování o protinávrhu Ing. Novotného:
Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet místostarostů na
2 a ukládá radě města snížit počet zaměstnanců oddělení projektů a
marketingu o jednoho zaměstnance.
Hlasování: Pro 11, proti 11, zdrž. 5
NESCHVÁLENO
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet místostarostů
na 2.
Hlasování: Pro 16, proti 9, zdrž. 2
6. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění
Předsedající konstatoval, že zákon o obcích, ve svém § 84 odst. 2 písm. k)
stanoví, že zastupitelstvo města určuje funkce, pro které budou členové
zastupitelstva města uvolněni.
Navrhl, aby zastupitelstvo města určilo, že pro výkon funkce starosty a 2
místostarostů budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolnění.
Dotázal se, zda má někdo jiný návrh? Nebylo tomu tak.
Zastupitelstvo města určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že pro výkon funkce starosty a 2
místostarostů budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni.
Hlasování: Pro 16, proti 6, zdrž. 4
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7. Volba starosty

Předsedající uvedl, že proběhne volba starosty města, kterého si volí
zastupitelstvo z řad svých členů.
Požádal o návrhy na starostu města Žďár nad Sázavou.
Mgr. Navrátil:
- Poděkoval všem žďárským občanům za účast v komunálních volbách
- Poblahopřál všem nově zvoleným členům ZM
- ŽĎÁR ŽIVÉ MĚSTO jako vítěz voleb si velmi váží mandátu, který získalo od
voličů a navrhuje kandidáta na starostu města Ing. Martina Mrkose.
- Před tímto jednáním zastupitelstva města 16 zastupitelů města z celkových 27
zastupitelů podepsalo koaličních dohodu – ŽŽM, ANO, KDU-ČSL a ODS, ve
které stanovují mimo jiné pozici osoby a obsazení starosty, místostarostů a
radních města ZR.
Navrhovaný kandidát Ing. Martin Mrkos souhlasil s nominací na starostu města.
Mgr. Brychta:
-

Poblahopřál všem zvolených zastupitelům města
Navrhuje jako zastupitel, který respektuje volební výsledky komunálních
voleb a který cítí potřebu zkušeného řízení města bez ohledu na stranické
a osobní vztahy do funkce starosty města Ing. Josefa Klementa,
zastupitele, který v komunálních volbách získal největší podporu voličů a
má jako jediný z navrhovaných do vedení města alespoň 4 letou praxi
v řízení města a jeho organizacích. Tento návrh není ničím podmíněn a je
veden snahou o co nejlepší vedení města v nadcházejícím období.

Ing. Klement:
- Poděkoval za tuto zajímavou nabídku, ale jak již bylo řečeno, i on podepsal
koaliční dohodu, která definuje vzájemnou spolupráci a uvolněné posty
zastupitelů
- Poděkoval všem voličům za preferenční hlasy, váží si toho a přijímá toto s
pokorou.
- Rád by pokračoval ve stávající funkci další poctivou a intenzivní prací,
všichni 3 uvolnění zastupitelé musí k tomu přispívat stejnou měrou.
Souhlasí s návrhem na starostu města p. Ing. Martina Mrkose, bude to
volba dobrá. Pokud Ing. Mrkos návrh na nominaci na starostu přijal,
nebude proti němu kandidovat.
Ing. Stoček:
- Vzhledem k tomu, že Ing. Klement nominaci na starostou města odmítl,
považuje návrh Mgr. Brychty za bezpředmětný.
Ing. Novotný za návrhovou komisi:
- Ing. Stoček to sdělil přesně – pokud Ing. Klement nominaci na starostu
nepřijal, nemá smysl o něm hlasovat jako o navrženém kandidátovi na
starostu města.
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Ing. Stoček:
- Předal slovo předsedovi volební komise, který seznámil zastupitele
s organizací voleb starosty města.
Mgr. Vintr, předseda volební komise seznámil ZM s tím, jak bude tajná volba starosty
probíhat.
Proběhla tajná volba starosty města.
Předseda volební komise sdělil výsledek volby:
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 27
Počet platných hlasovacích lístků: 27
Počet platných hlasů pro Ing. Martina Mrkose, ACCA.: 17 hlasů
Předseda volební komise sdělil, že:
Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84, odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, starostou města Žďáru nad
Sázavou počtem 17 hlasů pana Ing. Martina Mrkose, ACCA.
Ing. Stoček:
- Blahopřál nově zvolenému starostovi panu Ing. Martinovi Mrkosovi, ACCA
a předal mu tímto vedení ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Žďár
nad Sázavou.

Slova se ujal starosta města pan Ing. Martina Mrkose, ACCA:
-

Poděkoval zastupitelům za jejich důvěru. Veřejně deklaroval, že funkci
starosty bude vykonávat s nejlepším vědomím a svědomím ve prospěch
všech generací Žďáráků tak, aby kvalita života ve městě pro všechny
obyvatele bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, etnika, vzdělání byla co
nejvyšší a Žďár byl po právu dobrý místem pro život. Zároveň poděkoval
svým předchůdcům za odvedenou práci – p. Navrátilovi, p. Zvěřinové, p.
Brychtovi a zesnulému panu Žurkovi. Po roce 1989 je v pořadí 5.starostou,
bude více než prospěšné pro toto město zachovat kontinuitu a navázat na
práci svých předchůdců. Proto veřejně deklaruje, že chce spolupracovat se
svými předchůdci, pravidelně se s nimi scházet, konzultovat a řešit s nimi
zásadní témata tohoto města.

8. Volba místostarostů
Pan starosta uvedl, že nyní přistoupí ZM k volbě starostů města.
- Dle jednacího řádu bude tato volba probíhat jako volba tajná. Dotázal se,
zda má někdo jiný návrh?
Nebylo tomu tak.

-

Požádal o návrhy na místostarosty města
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Ing. Radek Zlesák:
- Za hnutí ANO 2011, které se umístilo na 2.místě v komunálních volbách
navrhl na post místostarostky města paní Mgr. Ludmilu Řezníčkovou,
která má dlouholeté zkušenosti s vedením státní správy a s prací v radě
města.
p. Dvořák:
- klub zastupitelů za KDU- ČSL nominuje p. Ing. Josefa Klementa na pozici
místostarosty. Pan Ing. Josef Klement se osvědčil v minulém období jako
místostarosta a občané města ZR jeho kvality ocenili počtem preferenčních
hlasů v komunálních volbách.
Ing. Stoček:
- Připojuje se k tomu, že za svoji osobu i za koalici KSČM a SPO navrhuje
na post místostarosty pana Ing. Josefa Klementa, který dokázal, že bude
se svými zkušenostmi nápomocen nově zvolenému starostovi a tak i
druhému místostarostovi.
Ing. Jan Havlík, MPA:
- Uvedl, že dnes zastupitelé města složili slib zastupitele, někteří opakovaně,
jeho dodržení zastupitelé spojili se svou ctí a svědomím, hodnotami, které
pro většinu jsou klíčové a zásadní. Zástupci hnutí ANO 2011 ve ZR byl
vyzván k tomu, aby doložil střet zájmů při zadávání veřejné zakázky řízení
údržba zeleně mimo sečení ve finančním objemu 4 mil. Kč/ročně, na
kterém se podílela, účastnila se a rozhodovala zaměstnankyně vítězné
firmy PURUM s.r.o. a radní města Mgr. Ludmila Řezníčková, což dokládá
zápis z RM 39 ze dne 4.4.2016. Projednání úprav zadávací dokumentace,
výpovědní lhůty a schválení zadávacích podmínek VZ se
usn.
582/2016/KS zúčastnilo a prohlasovalo všech 9 radních, tedy i paní
Řezníčková, která byla rovněž jmenována zadavatelem jako členka komise
pro posouzení a hodnocení nabídek. Zápis neobsahuje zmínku o tom, že
by radní Řezníčková vyhodnotila tuto situaci jako možný střet zájmů. Lze
pochybovat o tom, že zadávací podmínky byly stanoveny tak, aby určitým
dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo nezaručovaly konkurenční
výhodu a že průběh zadávacího řízení a zadavatel ve vztahu
k dodavatelům dodržel zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace a
zda v tomto případě zadavatel postupoval tak, aby nedocházelo ke střetu
zájmu. Do doby vyloučení těchto pochybností je pro něho paní Řezníčková
nevolitelná do jakékoli uvolněné funkce v orgánech města.
Ing. Zlesák:
- Uvedl, že zášť není hezká vlastnost a rozhodně zášť nepatří do
ustavujícího zastupitelstva. Bude rád, pokud se k této záležitosti ZM vrátí
na další zasedání a objasní se fakta. Velice ho mrzí, že tyto argumenty
slyší z úst tajemníka, nejvyššího představitele úředníků, který by měl
dohlížet na tyto věci, tato slova od něho slyší poprvé. Požádal, aby se na
toto jednání netahala zášť a závist.
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p. starosta:
- připojil se ke slovům pana Ing. Zlesáka
Mgr. Navrátil:
- uvedl, že uvedená zakázka, o které pan Havlík hovoří, byla realizována
odborem komunálních služeb, nikoli radou města. Odbor komunálních
služeb podléhá přímo panu tajemníkovi, takže pokud někdo selhal, je to
tajemník nebo odbor komunálních služeb. Paní Řezníčková v té době
pracovala v té firmě jako úplně jiný zaměstnanec v úplně jiné divizi.
Ing. Havlík:
- uvedl, že výkon mandátu je nejen věcí výsledku voleb a domluvené koalice
ale také věcí cti a morálky. Jestliže, že má někdo pocit, že jeho
odpovědnost je schovaná za materiál, který předložili úředníci, aniž by ti
věděli, kdo je kde zaměstnán a koho zájmy hájí, tak on osobně tvrdí, že
jediný, kdo to mohl vědět, je pouze paní Ludmila Řezníčková, je to čistě její
otázka. Nikdo nevěděl v té době, kde je zaměstnána, ale osobně se klidně
k této věci vrátí.
Mgr. Řezníčková:
- Uvedla, že nečekala, že bude na ustavujícím zasedání vytažena věc, která
proběhla před 2 lety, kdy kandidovala na krajskou zastupitelku a byla
zvolena. Pan Havlík zde řekl mnoho lží, ona se k tomu již vyjadřovala před
2 lety. Dále uvedla, že když se zadávala dokumentace, tak ona jako
zaměstnanec úplně jiné divize firmy Purum nemohla vědět , že se někdo
z té firmy přihlásil na tuto zakázku. Po té, co se o této skutečnosti
dozvěděla, dalšího projednávání se již neúčastnila. Dále uvedla, že spol.
Purum nevyhrála VZ sečení, ale údržbu zeleně mimo sečení s nejnižší
podanou cenou. Pan tajemník Havlík by se měl zamyslet nad sebou,
protože říká lži a ona to může klidně doložit.
Ing. Havlík:
- Uvedl, že citoval materiály, které jsou dohledatelné a každý si je může
dohledat na webu města. Netvrdil, že se jedná o jinou zakázku než o
zakázku údržba zeleně. Bude rád, když paní Řezníčková ještě doloží další
informace.
Pan starosta uvedl, že kandidáti na místostarosty byli zaznamenáni, zeptal se jich,
zda se svojí nominací souhlasí. Oba navržení kandidáti – Mgr. Řezníčková a Ing.
Klement s nominací souhlasili.
Pan starosta předal slovo předsedovi volební komise, aby ZM seznámil s průběhem
volby místostarostů.
Předseda volební komise seznámil ZM s tím, jak bude probíhat volba místostarostů.
Proběhla tajná volba místostarostů.
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Předseda volební komise oznámil výsledky volby:
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 27
Počet platných hlasovacích lístků: 27
Mgr. Ludmila Řezníčková: 16 platných hlasů
Ing. Josef Klement: 19 platných hlasů
Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích ve znění pozdějších předpisů, místostarostou města Žďáru nad Sázavou:
Paní Mgr. Ludmilu Řezníčkovou počtem 16 hlasů
Pana Ing. Josefa Klementa počtem 19 hlasů
Pan starosta blahopřáli zvoleným místostarostům, paní Mgr. Ludmile Řezníčkové a
panu Ing. Josefu Klementovi.
9. Určení pořadí místostarostů k zastupování starosty
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci

v době

jeho

Pan starosta uvedl, že nyní ZM přistoupí k projednání bodu č. 9, kterým je určení
pořadí místostarostů k zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době,
kdy starosta nevykonává funkci.
Navrhli, aby zastupitelstvo města určilo v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, pořadí místostarostů k zastupování starosty
v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci a ke
spolupodepisování právních předpisů takto:
1. Ing. Josef Klement
2. Mgr. Ludmila Řezníčková
Dotázal se, zda má někdo jiný návrh?
Nebylo tomu tak.
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města určuje v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, pořadí místostarostů k zastupování starosty v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci a ke spolupodepisování
právních předpisů takto:
1. Ing. Josef Klement
2. Mgr. Ludmila Řezníčková
Hlasování: Pro 20, proti 1, zdrž. 6
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10. Pověření starosty a místostarostů města Žďár nad Sázavou některými úkoly
Pan starosta uvedl, že Zákon o obcích ve svém § 104 odst. 1 stanovuje pravomoc
zastupitelstva města svěřit místostarostům některé úkoly. S ohledem na rozsáhlou
agendu města, a to jak v oblasti samostatné působnosti, tak i v oblasti působnosti
přenesené, navrhnul, aby zastupitelstvo města svěřilo starostovi a místostarostům
některé úkoly dle předloženého návrhu – návrhy byly promítnuty.
Jiný návrh nebyl vznesen.
Zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města svěřuje starostovi a místostarostům některé úkoly, a to
následovně:
Starostovi plnění úkolů v samostatné působnosti, garanci a koordinaci činností
v oblastech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

projektového, dotačního a grantového financování včetně fondů EU
finanční kontroly a interního auditu
městské policie
správy majetku města
strategického rozvoje města a územního plánování, včetně agendy
cestovního ruchu a agendy Smart City
organizační složky Technická správa budov
organizační složky Regionální muzeum
zajišťováním úkolů v krizovém řízení, bezpečnostní radě obce,
povodňové komisi a požární ochrany a jiné potřebné pomoci komisím
rady města
sportu
příspěvkové organizace Poliklinika Žďár nad Sázavou
příspěvkové organizace SPORTIS, příspěvková organizace

Místostarostce Mgr. Ludmile Řezníčkové plnění úkolů v samostatné
působnosti, garanci a koordinaci činností v oblastech:
•
•
•
•
•
•
•

regionální a mezinárodní spolupráce
komunálních služeb
životního prostředí
kultury
zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci
kontrolnímu výboru ZM
zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci
osadním výborům
příspěvkové organizace Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad
Sázavou
12
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•
•

příspěvkové organizace Kultura Žďár, příspěvková organizace
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár
nad Sázavou, Doležalovo náměstí 4, příspěvková organizace

Místostarostovi Ing. Josefu Klementovi plnění úkolů v samostatné působnosti,
garanci a koordinaci činností v oblastech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozpočtu a finančního řízení
zabezpečení organizační, metodické a jiné potřebné pomoci
finančnímu výboru ZM
oblasti sociální
oblasti školství
spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi
příspěvkové organizace Sociální služby města Žďáru nad Sázavou
příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou,
Komenského 2
příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou,
Komenského 6
příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou,
Švermova 4
příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou,
Palachova 2189/35
příspěvkové organizace Mateřská škola Žďár nad Sázavou,
příspěvková organizace
Hlasování: Pro 22, proti 1, zdrž. 4

11. Volba rady města
Pan starosta uvedl, že nyní ZM přistoupí k volbě členů rady města Žďáru nad
Sázavou. Dle jednacího řádu bude tato volba probíhat jako volba tajná. Má někdo
jiný návrh?
Mgr. Vintr:
- Uvedl, že v rámci urychlení celé procedury navrhuje hlasování volbou
veřejnou.
p. starosta:
- dal hlasovat o protinávrhu Mgr. Vintra.
Zastupitelstvo města se usnáší, že bude o členech rady města hlasovat veřejnou
volbou.
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 4
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Pan starosta požádal o návrhy kandidátů na funkci zbývajících členů rady města, a
to v počtu 6. Tento počet je stanoven proto, že zastupitelstvo určilo, že počet členů
rady bude 9, starosta a dva místostarostové jsou již jako členové rady města zvoleni
a proto zbývá zvolit zbývajících 6 členů.
Návrhy na členy RM:
Ing. Klusáčková:
- Za ŽĎÁR ŽIVÉ MĚSTO navrhuje do rady města Mgr. Zdeňka Navrátila,
PhDr. Zdeňka Kulhánka.
Ing. Forst:
-

Za hnutí ANO 2011 navrhuje do rady města Ing. Radka Zlesáka

p. Dvořák:
- za KDU-ČSL navrhuje do rady města paní MUDr. Romanu Bělohlávkovou
p. dr. Černý:
- MUDr. Jan Mokříš, PaedDr. Jaroslav Ptáček
Pan starosta uvedl, že kandidáti jsou zaznamenáni, zeptal se těchto kandidátů, zda
některý z nich nepřijímá svoji nominaci? Nebylo tomu tak.

Zastupitelstvo města hlasovalo o předloženém návrhu usnesení :
Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, neuvolněným členem rady města:
Paní MUDr. Romanu Bělohlávkovou
Pana PhDr. Zdeňka Kulhánka
Pana MUDr. Jana Mokříše
Pana Mgr. Zdeňka Navrátila
Pana PaedDr. Jaroslava Ptáčka
Pana Ing. Radka Zlesáka
Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 9
12. Zřízení výborů zastupitelstva města (Finanční, Kontrolní)
Pan starosta uvedl, že Zákon o obcích umožňuje zastupitelstvu zřídit jako svoje
iniciativní a kontrolní orgány výbory s tím, že zákon ukládá vždy zřídit finanční a
kontrolní výbor. Proto ZM přistoupilo k projednání bodu č. 12, který se týká
zřízení finančního a kontrolního výboru. Zákon o obcích dále stanoví, že výbory
jsou nejméně tříčlenné a počet jejich členů musí být vždy lichý. Pan starosta
uvedl, že se domnívám, že by výbory měli pracovat v počtu 9 členů. Dotázal se,
zda má někdo jiný návrh? Nebylo tomu tak.
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Pan starosta navrhnul tedy přijetí usnesení ve znění:
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích ve znění pozdějších předpisů, zřizuje finanční a kontrolní výbor a určuje, že
výbory finanční a kontrolní budou devítičlenné.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrž. 0

13. Volba předsedy finančního výboru
Pan starosta uvedl, že nyní ZM přistoupí k volbě předsedy finančního výboru.
Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva města. Dle jednacího řádu bude tato
volba probíhat jako volba tajná. Má někdo jiný návrh?
Ing. Novotný:
- vzhledem k urychlení, když předtím se hlasovalo veřejně, doporučuje za
jejich klub veřejné hlasování a to i volbu členů jednotlivých výborů.
Hlasování o protinávrhu
Zastupitelstvo města bude o předsedech výborů finančního a kontrolního a o
jejich členech hlasovat veřejnou volbou.
Hlasování: Pro 12, proti 5, zdrž. 10
NESCHVÁLENO
Pan starosta konstatoval, že protinávrh nebyl schválen a požádal o návrhy na
předsedu finančního výboru.
Návrhy na předsedu finančního výboru:
Mgr. Straka:
- navrhuje za Změnu 2018 na předsedu FV Ing. Jana Havlíka, který má
dlouhodobé zkušenosti s financováním města, s finančními toky, je znalý
věci a bývalo nepsaným pravidlem, že výborům ZM předsedala opozice.
Mgr. Navrátil:
- uvedl, že rozhodně ctí právo, aby opozice jmenovala předsedu FV a KV.
Ale upozorňuje na jednu věc, že u pana Havlíka, tajemníka MěÚ, stále
platí neslučitelnost výkonu funkce mandátu zastupitele a tajemníka MěÚ,
pan Ing. Jan Havlík podal rezignaci na funkci tajemníka k datu 31.1.2019.
Dnes byla tato rezignace doručena. Nedokáže si tedy představit Ing.
Havlíka současně předsedou finančního výboru. Doporučuje kolegům, aby
15
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-

pro tento návrh nezvedli ruku. Pan Havlík do vyřešení této situace by
neměl být ani členem žádného výboru, z logiky věci je zřejmý konflikt.
Navrhuje na předsedu FV Ing. Dagmar Zvěřinovou, kterou zná jako
dlouholetou starostku města a v minulém volebním období byla
předsedkyní finančního výboru a vždy postupovala velmi nestranně a
profesionálně v zájmu tohoto města. To je důvod proč navrhuje Ing.
Zvěřinovou na předsedkyni finančního výboru.

Ing. Zvěřinová:
- Uvedla, že si velice si váží této nabídky a této nominace. Ctí jednu
záležitost, že více hlasů ve volbách obdrželo jiné uskupení, proto nepřijímá
nominaci.
Ing. Forst:
- Mrzí ho, že Ing. Zvěřinová nepřijala tuto možnost volby.
- Navrhl na předsedu finančního výboru pan Ing. Novotného, který řadu let
vykonával funkci náměstka hejtmana v oblasti financí a věří, že by byl
dobrým předsedou FV.
Ing. Novotný:
- Poděkoval za nabídku, ale odmítá tuto nabídku, ctí výsledky voleb. Uvedl,
že ČSSD by mělo zájem o kontrolní výbor.
Ing. Zlesák:
- Uvedl, že ctí rozhodnutí o odmítnutí nominací. Navrhuje tedy na předsedu
FV p. Ing. Petra Stočka.
Ing. Stoček:
- Poděkoval za důvěru, ale má zájem o členství v KV, kde byl členem
v minulém období. Finanční výbor byl uvažován pro Změnu 2018 a KV pro
ČSSD. Pokud nebude jiný kandidát, tak tu funkci předsedy FV přijme
v krajním případě.
Mgr. Brychta:
- uvedl, že za současné situace navrhuje pana Mgr. Luboše Straku do
funkce předsedy FV.
Pan starosta se dotázal, zda p. Ing. Havlík souhlasí se svojí nominací.
Pan Ing. Havlík uvedl, že souhlasí se svoji nominací.
Pan starosta se dotázal, zda p. Mgr. Straka souhlasí se svojí nominací.
Pan Mgr. Straka uvedl, že souhlasí se svojí nominací.
Pan starosta se dotázal Ing. Stočka, zda souhlasí se svojí nominací.
Ing. Stoček uvedl, že za současné situace bere zpět svoji nominaci.
Ing. Zlesák:
- uvedl, že kdyby v zastupitelstvu města byl tajemník profesionál, tak by měl
sdělit, že je návrh jeho osoby nehlasovatelný, pokud bude zvolen Ing.
Havlík ---porušuje se zákon, ZM bude v rozporu se zákonem. Uvedl, že
zde osobně supluje pozici tajemníka.
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Ing. Havlík:
- uvedl, že je hezké, že se Ing. Zlesák toho tak ujal. Nicméně výklad § 55
odst. 6 zákona o volbách do zastupitelstvech je poněkud zvláštní. Pokud
by byl v tom, jak říká Ing. Zlesák, tak by on by byl neplnohodnotný
zastupitel. Zákon říká, že má učinit úkon směřující k neslučitelnosti, tento
úkon učinil, a má na to lhůtu 3 měsíce, jako kterýkoli jiný zaměstnanec.
Zákon neříká nic o tom, že by měl být krácen na právech zastupitele.
Chápe, že toto některým nevyhovuje, proto byl navržen jiný kandidát na
předsedu FV.
Mgr. Navrátil:
- uvedl to, že v praxi by to znamenalo, že tajemník MěÚ, který předkládá
rozpočet města RM a zároveň FV, by byl zároveň i předsedou FV, což je
z logiky věci nesmysl.
Ing. Havlík:
- upozornil na to, že tajemník nepředkládá rozpočet do RM. Rozpočet do
RM předkládá finanční odbor a rada města ho předkládá zastupitelstvu.
p. starosta:
- citoval § 119 odst. 1 Zákon o obcích 128/2000 Sb. „ Finanční a kontrolní
výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta,
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu“.
Ing. Zlesák:
- uvedl, že hlasovat ZM může, ale pak to usnesení ZM bude v rozporu se
zákonem. To stále platí.
Pan starosta předal slovo předsedovi volební komise, aby ZM seznámil s průběhem
této volby.
Proběhla tajná volba předsedy finančního výboru.
Předseda volební komise vyhlásí výsledek.
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 27
Počet platných hlasovacích lístků: 27
Ing. Jan Havlík: 0 hlasů
Mgr. Luboš Straka: 26 hlasů
Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru pana Mgr. Luboše Straku
počtem hlasů 26.
14. Volba členů finančního výboru
Pan starosta uvedl, že v minulosti probíhala volba členů finančního a kontrolního
výboru veřejným hlasováním. Navrhnul respektovat tuto praxi a provést volbu členů
finančního a kontrolního výboru veřejnou volbou. Jednací řád stanoví, že volba o
personálních otázkách probíhá tajně, pokud se zastupitelstvo neusnese jinak.
Navrhnul proto, aby volba členů finančního výboru proběhla veřejným hlasováním,
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avšak pouze v případě, že bude nominováno pouze 8 členů. V případě, že bude více
návrhů na členy finančního výboru, než je počet zbývajících 8 členů, navrhuje
uskutečnit volbu tajným hlasováním.
Má někdo jiný návrh?
Ing. Stoček:
- Uvedl, že každá strana a hnutí řekne 1 svého kandidáta a ZM může zvolit
tyto kandidáty aklamací.
Ing. Novotný:
- Připojil se k návrhu Ing. Stočka. ZM se musí rozhodnout, zda se bude
hlasovat veřejně nebo tajně. Dát nominace a pak se rozhodnout. Mělo by
se říci dopředu, že to bude veřejné hlasování nebo tajné hlasování. Nebo
neříci jakým způsobem, dát nominace a pak se rozhodnout o hlasování
veřejně či tajně.
Dr. Černý:
- Doporučuje návrh p. starosty.
p. starosta:
- Doplnil, že zastupitelstvo již hlasovalo o tom, že předsedové a členové FV
budou voleni veřejně, nicméně tento návrh nebyl přijat, takže z logiky věci
vyplývá, že volba bude tajná.
Ing. Novotný:
- Uvedl, že nemá problém udělat paritní zastoupení ve výboru, ale bude
problém s 8 členy.
Ing. Zlesák:
- Uvedl, že pokud by se respektovalo paritní pravidlo, tak nová koalice by
měla o 1 člena více ve výboru.
Pan starosta požádal o návrhy členů FV:
Ing. Novotný za ČSSD – navrhuje pana Radima Technika
Ing. Forst za hnutí Ano – navrhuje Renatu Smíšková
MUDr. Černý za ODS – navrhuje p. Miroslava Stehno
Mgr. Navrátil za ŽŽM – Ing. Martin Petr
Mgr. Tomáš Augustýn za TOP 09 – navrhuje sebe, je jediným zástupcem TOP 09
v ZM, proto navrhuje sám sebe.
Ing. Klement – navrhuje Ing. Tomáš Havlíka, Rostislava Dvořáka
Ing. Havlík – navrhuje Ivanu Juklovou
Ing. Stoček – navrhuje p. Trávníka
Předseda volební komise seznámil ZM s průběhem volby členů FV.
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Ing. Zvěřinová:
- Požádala, aby navržení členové do FV, kteří jsou současně členy volební
komise, nechť se neúčastní nyní práce ve volební komisi, komise je dost
velká, bude usnášení schopna.
Proběhla tajná volba členů finančního výboru.
Předseda volební komise seznámil ZM s výsledkem voleb.
Počet odevzdaných hlasovacích lístků 27
Počet platných hlasovacích lístků 27
Členy finančního výboru jsou zvoleni ti, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů, tedy
více než 14 hlasů.
Paní Ivana Juklová obdržela 10 platných hlasů, nebyla zvolena do FV.
Zastupitelstvo města zvolilo členem finančního výboru:
Pana Radima Technika počtem 27 hlasů
Paní Renatu Smíškovou počtem 26 hlasů
Pana Miroslava Stehno počtem 26 hlasů
Pana Ing. Martina Petra počtem 26 hlasů
Pana Mgr. Tomáše Augustýna počtem 27 hlasů
Pana Ing. Tomáše Havlíka počtem 18 hlasů
Pana Rostislava Dvořáka počtem 17 hlasů
Pana Bohumila Trávníka počtem 27 hlasů
15. Volba předsedy kontrolního výboru

Pan starosta zahájil diskusi k volbě předsedy kontrolního výboru.
Požádal o návrhy kandidátů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Ing. Zvěřinová – za klub ČSSD navrhla na předsedu KV p. Ing. Novotného.
Ing. Novotný:
- Uvedl, že nominaci na předsedu KV přijímá.
Mgr. Řezníčková:
– vzhledem k tomu, že je navržen jediný kandidát, navrhuje veřejnou volbu.
p. starosta
– navrhuje, aby se pokračovalo v tom, co se odhlasovalo tzn., aby se pokračovalo
v tajné volbě.
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Pan starosta předal slovo předsedovi volební komise, aby ZM seznámil s průběhem
této volby.
Předseda volební komise seznámil ZM s průběhem volby předsedy kontrolního
výboru.
Proběhla tajná volba předsedy kontrolního výboru.
Předseda volební komise seznámil ZM s výsledkem volby.
Odevzdáno bylo 26 hlasovacích lístků, platných hlasovacích lístků bylo 26.
Pan Ing. Vladimír Novotný získal 24 hlasů.
Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru Ing. Vladimíra Novotného
počtem 24 hlasů.
16. Volba členů kontrolního výboru
Pan starosta uvedl, že tak, jak již bylo uvedeno, navrhuje, aby i volba členů
kontrolního výboru probíhala veřejným hlasováním, avšak pouze v případě, že bude
nominováno pouze 8 členů. V případě, že bude více návrhů na členy kontrolního
výboru, než je počet zbývajících 8 členů, navrhuji uskutečnit volbu tajným
hlasováním.
Požádal o návrhy na členy kontrolního výboru.
Mgr. Navrátil za ŽŽM navrhuje p. Ing. Irenu Pechovou a Ing. Jaroslava Kovačku
Ing. Forst za hnutí ANO navrhuje p. Jiřího Bidmona
MUDr. Černý za ODS navrhuje p. Víta Filipenského
Ing. Klement za KDU-ČSL navrhuje Ing. Miroslava Kellera
p. Trávník za koalici KSČM a SPO navrhuje Ing. Petra Stočka
Mgr. Augustýn za TOP 09 navrhuje JUDr. Miloše Jirmana
Ing. Havlík za Změnu 2018 navrhuje Ing. Zuzanu Šánovou
Ing. Novotný za ČSSD navrhuje Michala Huberta Zrůsta, MSc., MBA
Pan starosta požádal předsedu volební komise, aby seznámil ZM s průběhem tajené
volby členů kontrolního výboru, neboť je nominováno 9 osob.
Předseda volební komise tak učinil.
Proběhla tajná volba členů kontrolního výboru.
Předseda volební komise seznámil ZM s výsledky volby členů kontrolního výboru:
Odevzdáno bylo 26 hlasovacích lístků, platných hlasovacích lístků bylo 26.
Zastupitelstvo města zvolilo členem kontrolního výboru:
Paní Ing. Irenu Pechovou počtem 17 hlasů
Pana Ing. Jaroslava Kovačku počtem 17 hlasů
Pana Jiřího Bidmona počtem 23 hlasů
Pana Víta Filipenského počtem 20 hlasů
Pana Ing. Miroslava Kellera počtem 26 hlasů
Pana Ing. Petra Stočka počtem 26 hlasů
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Pana JUDr. Miloše Jirmana počtem 26 hlasů
Paní Ing. Zuzanu Šánovou počtem 15 hlasů
Pana Michala Huberta Zrůsta, MSc., MBA počtem 20 hlasů
Předseda volební komise sdělil, že předseda kontrolního výboru je již zvolen, nyní
byli zvoleni členové kontrolního výboru v počtu 9 členů. Došlo k tomu, že ZM určilo,
že KV bude mít 9 členů. Stalo se však to, že bylo zvoleno 9 členů, tím je tedy
hlasování zmatečné a musí se hlasovat znovu – počet členů KV vč. předsedy je nyní
10, což zákon neumožňuje.
Zastupitelstvo přerušilo svoje jednání, byla vyhlášena přestávka.
Po přestávce pan starosta sdělil, že v návaznosti, na skutečnost že v tajné volbě je
nyní do KV zvoleno 10 členů, což zákon nepřipouští, musí být provedena částečná
revokace usnesení v tomto znění.
Zastupitelstvo města částečně revokuje usnesení, že v souladu s § 84 odst. 2
písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, zřizuje
finanční a kontrolní výbor a určuje, že výbory finanční a kontrolní budou
devítičlenné s tím, že nově určuje počet členů finančního výboru na 9 členů a
počet členů kontrolního výboru na 11 členů.
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1
Pan starosta požádal o další návrh na člena kontrolního výboru:
Mgr. Navrátil – navrhuje za člena KV Miroslava Stehna ml.
Ing. Havlík – navrhuje za členku KV p. Ivanu Juklovou
Pan starosta požádal předsedu volební komise, aby seznámil s průběhem volby
dalšího člena kontrolního výboru. Předseda volební komise tak učinil.
Proběhla tajná volba dalšího člena kontrolního výboru, tak aby počet členů KV byl
celkem 11 – viz usnesení ZM.
Předseda volební komise seznámil ZM s výsledkem tajné volby dalšího člena KV:
Vydáno bylo 25 hlasovacích lístků
Odevzdáno bylo 25 hlasovacích lístků, z toho platných bylo 24 hlasovacích lístků, 1
hlasovací lístek byl neplatný.
Pan Miroslav Stehno ml. získal 16 hlasů
Paní Ivana Juklová získala 8 hlasů
Zastupitelstvo města volí členem kontrolního výboru pana Miroslava Stehno ml.
počtem 16 hlasů.
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17. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
města
Pan starosta uvedl, že předposledním bodem jednání ustavujícího zastupitelstva je
rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města.
Navrhnul, aby tyto odměny zůstaly stejné ve výši tak, jak byly schváleny rozhodnutím
zastupitelstva města č. 24/2017/OF/5, které se konalo dne 2. 11. 2017
Požádal o zobrazení návrhu usnesení:
K tomuto bodu nebyla diskuse, zastupitelstvo města hlasovalo o návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města stanoví v souladu s § 72, § 77 odst. 3 písm. a) a § 84 odst. 2
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení
vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávních
celků a jeho přílohou č. 1, odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva města měsíčně ve výši:
člen rady města
5.579,- Kč
předseda výboru
3.286,- Kč
předseda komise
3.286,- Kč
člen výboru
2.733,- Kč
člen komise
2.733,- Kč
člen zastupitelstva města 1.374,- Kč
přičemž odměna bude vyplácena jen za nejvyšší vykonávanou funkci. Odměna bude
poskytována ode dne 2.11.2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1
18. Různé
Pan starosta zahájil poslední bod ustavujícího zastupitelstva a tím je bod různé.
Uvedl, že před sebou mají členové ZM tiskopis, o jehož vyplnění si zastupitele dovolil
požádat. Tiskopis obsahuje souhlas se zveřejněním telefonního čísla a mailové
adresy na webových stránkách města a dále formulář - údaje pro komunikaci
s úřadem.
Pan starosta města sdělil, že jednání zasedání zastupitelstva města se uskuteční
22.11.2018 v 16,00 hod.
Ing. Zlesák:
– konstatoval procesní připomínku, že v bodě 10 nebyla uvedena PO Active-SVČ.
– Navrhuje, aby tato gesce byla svěřena paní místostarostce Mgr. Ludmile
Řezníčkové
Pan starosta nechal o tomto návrhu hlasovat.
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Zastupitelstvo města svěřuje místostarostce paní Mgr. Ludmile Řezníčkové garanci a
koordinaci činnosti příspěvkové organizace Active – SVČ, příspěvková organizace.
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

Ing. Krčil, zástupce tajemníka MěÚ:
- Blahopřál zastupitelům k získání mandátu a věří, že profesionální
spolupráce s MěÚ bude i nadále pokračovat. Poděkoval bývalému
starostovi p. Mgr. Navrátilovi za jeho činnost, poděkoval panu tajemníkovi
Havlíkovi za dvacetiletou činnost na MěÚ.
Dr. Černý:
- Uvedl, že by si přál to, aby se pohřbilo volební zklamání, povolební
negativní emoce a přál by si, aby zastupitelé vstoupili do svazku
zastupitelů, kde budou zastupitelé jednat ve vzájemné úctě a respektu ve
prospěch našeho města.
p. starosta:
- Uvedl, že velice rád se podepíše pod tato slova p. Dr. Černého. Pevně
věří, že 27 zastupitelů najde ve finále společnou řeč. Myslí si, že ZR není
až tak velké město, aby se muselo ZM dělit ostrou hranou na opozici a
koalici. Pokud se bude fungovat v rovině slušnosti a především ve
prospěch občanů tohoto města, tak toto město dokážeme někam
posunout. V ČR existuje žebříček měst - ZR je na 69. místě z 200 měst,
není to špatná pozice, ale přál by si posun mnohem výše. Potencionál toto
město má a společnou prací to dokážeme. Byť spolu budeme dlouze
diskutovat, přál by si aby se vždy našla společná shoda, která toto město
dále posune.
Ing. Havlík:
- Podal praktický návrh směrem k radě města, nabízí služby dlouholetého
zastupitele, bývalého dlouholetého starosty Mgr. Jaromíra Brychty,
zastupitele v minulém období pověřeného oddáváním. Mgr. Brychta
vyhledávaný a žádaný oddávající a provedl za minulé vol. období několik
sňatečných obřadů. Prosí radu města, aby zvážila jmenování Mgr. Brychty
oddávajícím pro toto volební období.
Ing. Klement:
- Poděkoval všem za ustavující zasedání zastupitelstva.
- Poděkování panu Mgr. Navrátilovi, bývalému starostovi města, který
minulé 4 roky vedl naše město a kterému se snažil být oporou a pomáhat
mu. Uvedl, že Mgr. Navrátil je upřímný člověk a vždy to myslel
spravedlivě.
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Další dotazy a připomínky nebyly vzneseny.
Pan starosta města pogratuloval všem zastupitelům ještě jednou ke zvolení,
poděkoval za účast na dnešním ustavujícím zasedání ZM a popřál zastupitelům
hodně štěstí, úspěchů a vytrvalosti v náročné službě pro veřejnost.
Pan starosta ukončil ustavující zasedání v 19.25.

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města

Zapsala: I. Bublánová
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