Zápis
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 07.11.2014
Přítomni:
Omluveni:

dle presenční listiny
Ing. Petr Urbanec

Návrhová komise
pan Aleš Šklář
Mgr. Radek Nitka

Volební komise
Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS.
Ing. Ivo Kiška
Bc. David Böhm
Ověřovatelé zápisu
Bc. Hana Nevrlá
Ivo Kičmer
Zapisovatelka: Drahomíra Nejtková

PRO: 15
ZDR: 1
PRO: 15
ZDR: 1

PRO: 15
ZDR: 1
PRO: 15
ZDR: 1
PRO: 15
ZDR: 1
PRO: 15
ZDR: 1
PRO: 15
ZDR: 1
PRO: 16

PROGRAM :
1.
2.
3.
4.
5.

Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města
Schválení programu ustavujícího zastupitelstva města
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Volba členů návrhové komise
Určení funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni a určení počtu
místostarostů
6. Schválení Volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města
7. Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města
8. Volba starosty a místostarosty
9. Volba členů rady města
10. Termín 2. zasedání zastupitelstva města
11. Organizační a různé
Hlasování: PRO: 16

Zasedání zastupitelstva města zahájila starostka města JUDr. Dagmar Hrudová v 16:03 h.
Přivítala všechny zastupitele a občany města.

Poté požádala, aby všichni povstali a zazněla státní hymna České republiky.
Konstatovala, že z celkového počtu 17 členů zastupitelstva města je přítomno 16 členů a Ing.
Petr Urbanec se omluvil z nepřítomnosti. 1. ustavující zasedání zastupitelstva města je
schopno platně jednat a usnášet se.
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Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města

JUDr. Dagmar Hrudová oznámila, že nyní bude následovat složení slibu členů zastupitelstva
města. Požádala, aby všichni přítomní povstali a po dobu celého aktu setrvali ve stoje.
Text slibu přečetla Ing. Renáta Mičulková, tajemnice městského úřadu. Následně přítomní
členové zastupitelstva města složili slib vyslovením slova „SLIBUJI“ a podepsali jej.
Usnesení:
Zastupitelstvo města bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva města
v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
Hlasování: PRO: 16
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Schválení programu ustavujícího zastupitelstva města

JUDr. Dagmar Hrudová uvedla, že návrh programu zastupitelé obdrželi domů již před
zasedáním. Zeptala se, jestli jsou k navrženému programu dotazy nebo připomínky. Žádné
nebyly podány. JUDr. Dagmar Hrudová se zeptala, zda hlasování bude tajné nebo veřejné.
JUDr. Dagmar Hrudová navrhuje, aby bylo veřejné s výjimkou volby starosty, místostarosty a
členů rady města, které se řídí volebním řádem. Zastupitelé schválili navržený program.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města určuje, že hlasování k přijatým usnesením bude veřejné s výjimkou
volby starosty, místostarosty a členů rady města, které se řídí volebním řádem.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města schvaluje program jednání 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva
města, konaného dne 07. 11. 2014 dle předloženého návrhu.
Hlasování: PRO: 16
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Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Jako ověřovatele zápisu JUDr. Dagmar Hrudová navrhla Bc. Hanu Nevrlou a pana Ivo
Kičmera. Jiný kandidát nebyl navržen. Oba kandidaturu přijali.
JUDr. Dagmar Hrudová navrhla zapisovatelku dnešního zasedání, a to Drahomíru Nejtkovou.
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Usnesení:
1. Zastupitelstvo města určuje za ověřovatele zápisu z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva
města Bc. Hanu Nevrlou.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města určuje za ověřovatele zápisu z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva
města pana Ivo Kičmera.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
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Volba členů návrhové komise

JUDr. Dagmar Hrudová navrhla, aby návrhová komise fungovala v 2 členném složení a
navrhla Aleše Škláře a Mgr. Radka Nitku. Žádný jiný návrh nebyl podán. Oba kandidaturu
přijali.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo, že návrhová komise bude fungovat ve dvoučlenném
složení.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města zvolilo členem návrhové komise pana Aleše Škláře.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města zvolilo členem návrhové komise Mgr. Radka Nitku.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
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Určení funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni a určení počtu
místostarostů

JUDr. Dagmar Hrudová navrhla, aby pro funkci starosty města byl člen zastupitelstva města
uvolněný. Dále konstatovala, že funkce místostarosty může být vícečlenná. Navrhla, aby byli
2 neuvolnění místostarostové.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města určuje, že pro funkci starosty města bude člen zastupitelstva města
uvolněný.
Hlasování: PRO: 14, ZDR: 2
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města určuje, že funkci místostarosty města budou vykonávat 2 členové
zastupitelstva města.
Hlasování: PRO: 12, PROTI: 1, ZDR: 3
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Schválení Volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města

JUDr. Dagmar Hrudová předložila zastupitelům volební řád.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje Volební řád pro volbu starosty, místostarosty a členů rady
města.
Hlasování: PRO: 16
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Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města

JUDr. Dagmar Hrudová navrhla, aby volební komise fungovala v tříčlenném složení. Navrhla
Mgr. Vladimíra Švidrnocha, Ing. Iva Kišku a Bc. Davida Böhma. Zároveň dodala, že ve volební
komisi by neměli být zastupitelé navrženi na starostu, místostarosty a členy rady města.
Všichni svou kandidaturu přijali. Předsedou volební komise byl vylosován Bc. David Böhm.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města rozhodlo, že volební komise bude fungovat ve tříčlenném složení.
Hlasování: PRO: 16
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města zvolilo členem volební komise Mgr. Vladimíra Švidrnocha, DiS.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města zvolilo členem volební komise Ing. Ivo Kišku.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1
Usnesení:
4. Zastupitelstvo města zvolilo členem volební komise Bc. Davida Böhma.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1

JUDr. Dagmar Hrudová požádala, aby zvolení členové volební komise zaujali svá místa za
stolem, určeným pro volební komisi a zároveň vylosovali funkci předsedy. Předsedou volební
komise se stal Bc. David Böhm.
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Volba starosty a místostarosty

JUDr. Dagmar Hrudová navrhla, aby volba starosty, místostarostů a dalších členů rady města
proběhla podle, všem zastupitelům předloženého, volebního řádu a zároveň navrhla, aby
byla tajná. Vyzvala přítomné zastupitele k podání návrhu.
Bc. Hana Nevrlá dala protinávrh, aby volba starosty, místostarosty a dalších členů rady města
byla veřejná.
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Hlasování volba starosty veřejná:
PRO: 5
PROTI: 11
Hlasování volba místostarostů veřejná:
PRO: 5
PROTI: 11
Hlasování volba členů rady města veřejná:
PRO: 5
PROTI: 11
Zastupitelé určili, že volba starosty, místostarostů a dalších členů rady města bude tajná.
JUDr. Dagmar Hrudová požádala členy zastupitelstva, aby přednesli návrh kandidátů na
funkci starosty.
Aleš Šklář navrhl JUDr. Dagmar Hrudovou. Žádný další kandidát nebyl navržen. JUDr. Dagmar
Hrudová kandidaturu přijala.
Následně tajemnice připravila a rozdala zastupitelům hlasovací lístek pro volbu starosty se
jménem JUDr. Dagmar Hrudové. Všichni zastupitelé postupně za zástěnou upravili hlasovací
lístek a vhodili do volební urny.
Po sečtení počtu hlasů volební komisí Bc. David Böhm konstatoval, že JUDr. Dagmar Hrudová
byla zvolena do funkce starostky.
JUDr. Dagmar Hrudová požádala členy zastupitelstva, aby přednesli návrh kandidátů na
funkci místostarostů.
Libor Svoboda navrhl Bc. Martina Čecha. Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS. navrhl Mgr. Ivetu
Zechovou. Oba navržení kandidaturu přijali.
Následně tajemnice připravila a rozdala zastupitelům hlasovací lístky pro volbu místostarostů
se jmény Bc. Martina Čecha a Mgr. Ivety Zechové. Všichni zastupitelé postupně za zástěnou
upravili hlasovací lístky a vhodili do volební urny.
Po sečtení počtu hlasů volební komisí Bc. David Böhm konstatoval, že Bc. Martin Čech a Mgr.
Iveta Zechová byli zvoleni do funkce místostarostů.
JUDr. Dagmar Hrudová sdělila, že podle zákona o obcích zastupitelstvo města určuje, který
z místostarostů bude starostu v době nepřítomnosti zastupovat. JUDr. Dagmar Hrudová
navrhla Bc. Martina Čecha. Zastupitelé s návrhem souhlasili.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města určuje, že volba starosty města bude tajná.
Hlasování: PRO: 11, PROTI: 5
Usnesení:
2. Zastupitelstvo města určuje, že volba místostarostů města bude tajná.
Hlasování: PRO: 11, PROTI: 5
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Usnesení:
3. Zastupitelstvo města určuje, že volba členů rady města bude tajná.
Hlasování: PRO: 11, PROTI: 5
Usnesení:
4. Zastupitelstvo města zvolilo do funkce starosty města pro volební období 2014–2018
JUDr. Dagmar Hrudovou.
Hlasování: PRO: 13, PROTI: 3
Usnesení:
5. Zastupitelstvo města zvolilo do funkce místostarosty města pro volební období 2014–2018
Bc. Martina Čecha.
Hlasování: PRO: 15, PROTI: 1
Usnesení:
6. Zastupitelstvo města zvolilo do funkce místostarosty města pro volební období 2014–2018
Mgr. Ivetu Zechovou.
Hlasování: PRO: 11, PROTI: 5
Usnesení:
7. Zastupitelstvo města určuje, že starostu města zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo
v době, kdy nevykonává funkci Bc. Martin Čech.
Hlasování: PRO: 15, ZDR: 1

1/9

Volba členů rady města

JUDr. Dagmar Hrudová vyzvala zastupitele, aby dali svůj návrh na funkci 2 členů rady města.
Ing. Kiška navrhl Mgr. Daniela Kašičku. Bc. Martin Čech navrhl Libora Svobodu. Mgr. Radek
Nitka navrhl Bc. Hanu Nevrlou. Všichni navrženi kandidaturu přijali.
Tajemnice připravila a rozdala zastupitelům hlasovací lístky pro volbu členů rady města se
jmény Mgr. Daniel Kašička, pan Libor Svoboda a Bc. Hana Nevrlá. Všichni zastupitelé
postupně za zástěnou upravili hlasovací lístky a vhodili do volební urny.
Po sečtení počtu hlasů volební komisí Bc. David Böhm konstatoval, že Mgr. Daniel Kašička a
Libor Svoboda byli zvoleni do funkcí členů rady města.
Hlasování pro Bc. Hanu Nevrlou:
PRO: 5
PROTI: 11
Z tohoto důvodu nebylo přijato usnesení.
Usnesení:
1. Zastupitelstvo města zvolilo do funkce člena rady města pro volební období 2014–2018
Mgr. Daniela Kašičku.
Hlasování: PRO: 15, PROTI: 1
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Usnesení:
2. Zastupitelstvo města zvolilo do funkce člena rady města pro volební období 2014–2018
pana Libora Svobodu.
Hlasování: PRO: 12, PROTI: 4
Usnesení:
3. Zastupitelstvo města nepřijalo usnesení o zvolení Bc. Hany Nevrlé do funkce člena rady
města pro volební období 2014–2018.
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Termín 2. zasedání zastupitelstva města

Starostka města navrhla, aby se 2. zasedání zastupitelstva města konalo dne 15. 12. 2014 od
9:00 h v Horních Datyních. Ještě dodala, že se jedná o poslední zasedání v roce, a proto bývá
slavnostní i s obědem.
Usnesení:
Zastupitelstvo města stanovuje, že 2. zasedání zastupitelstva města se bude konat 15.
prosince 2014 od 9:00 h v Kulturním domě v Horních Datyních.
Hlasování: PRO: 16
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Organizační a různé

Starostka města požádala členy návrhové komise Mgr. Radka Nitku a Aleše Škláře, aby
přednesli zprávu návrhové komise.
Návrhová komise posoudila průběh dnešního zasedání zastupitelstva města s tímto závěrem:
 Návrhová komise sděluje, že v průběhu jednání zastupitelstva obce nebyly návrhové
komisi doručeny žádné návrhy na změny nebo úpravy přijatých usnesení z dnešního
zasedání, ani nové návrhy usnesení, o kterých by mělo zastupitelstvo obce jednat a
hlasovat.
 Návrhová komise konstatuje, že usnesení k jednotlivým bodům programu,
projednaným na dnešním zasedání zastupitelstva obce byla platně přijata.
Mgr. Radek Nitka a Aleš Šklář přečetli všechna usnesení dnešního zasedání zastupitelstva
města.
Usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje zprávu návrhové komise, týkající se usnesení z 1. ustavujícího
zastupitelstva města.
Hlasování: PRO: 16
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1. ustavující zasedání zastupitelstva města ukončila starostka města v 17:13 h.

Zápis zapsala: Drahomíra Nejtková
Ve Vratimově dne 10. 11. 2014

Ověřovatelé zápisu: Bc. Hana Nevrlá
Ivo Kičmer

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Bc. Martin Čech
místostarosta

Mgr. Iveta Zechová
místostarostka
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