Ustavující zasedání Zastupitelstva města Nová Role
(dále též ZMě)
konané dne 11. listopadu 2010 od 18:00 hod. v Kulturním domě v Nové Roli.
Záznam povinné účasti na zasedání
Přítomni: -

všichni členové ZMě – 15 členů dle prezenční listiny
určený zapisovatel – sl. Lenka Ţigovičová, vedoucí SO MěÚ Nová Role a
zároveň odpovědná osoba za agendu voleb do ZMě na MěÚ Nová Role
(registrační úřad dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí)
Mgr. Vladimír Dicá, tajemník MěÚ Nová Role

PROGRAM ustavujícího zasedání ZMě:
1)
Zahájení a organizační záleţitosti
2)
Sloţení slibu členů ZMě
3)
Vyuţitelnost dosavadního jednacího řádu ZMě
4)
Volba volební a návrhové komise
5)
Volba starosty města
6)
Volba místostarosty města
7)
Volba dalších členů rady města
8)
Zřízení výborů ZMě
9)
Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMě
10) Různé
Navržený program schválen 15 hlasy
Další jednání k bodu 1) programu – Zahájení a organizační záležitosti
a) Zapisovatelem zápisu určena: sl. Lenka Ţigovičová, vedoucí SO MěÚ
Schváleno 15 hlasy
b) Ověřovateli zápisu určeni:
Schváleno 15 hlasy

paní Marcela Dubová a Alţběta Schmiedová

c) Na základě výsledku voleb do zastupitelstva města předsedající konstatoval řádný vznik a
drţení mandátu člena ZMě 15 občanům obce (následně přečteni v pořadí dle abecedy):
- Ing. Bechiňský Václav
- RSDr. Cinegr Ladislav
- Dubová Marcela
- PaedDr. Dušková Miluše
- Heřman Václav
- Jeţek Karel
- Lillová Olga
- MUDr. Nesybová Hana
- Pokorná Jitka
- Schmiedová Alţběta
- Schwarzová Dagmar
- Ing. Šimek Jaroslav
- Škarda Josef
- Škarda Libor
- Zvěřina Martin
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2) Složení slibu členů ZMě
Složen slib všech patnácti přítomných členů Zastupitelstva města Nová Role řádně
v souladu s § 69 odst. 2 a 3 zákona o obcích, tj. tak, ţe jednotliví členové ZMě postupně
sloţili slib před ZMě pronesením slova „slibuji“ a potvrzením sloţení slibu svým podpisem
pod text slibu. V příloze tohoto zápisu písemně doloţeno na samostatném jednom listu.
USNESENÍ:
ZMě bere na vědomí řádný vznik a drţení mandátu člena ZMě 15 občanů obce, jak jsou výše
uvedeni a jak bylo při tomto jednání ZMě veřejně ověřeno a potvrzeno
Usnesení schváleno 15 hlasy
3) Využitelnost dosavadního jednacího řádu ZMě
Pro další jednání ZMě předsedající navrhl k vyuţití dosavadní jednací řád ZMě
Návrh schválen 15 hlasy
4) Volba volební a návrhové komise
ZMě zvolilo volební a návrhovou komisi jako jednu společnou komisi pro plnění úkolů
zajištění voleb a předkládání návrhů usnesení ve sloţení:
Předseda komise:
pan Ing. Jaroslav Šimek
Zvolen 14 hlasy, 1 se zdržel
Další 2 členové komise:
paní PaedDr Miluše Dušková a Dagmar Schwarzová
Zvoleni 14 hlasy, 1 se zdržel
OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ A VOLBY DLE POŘADU JEDNÁNÍ
5) Volba starosty města
1) USNESENÍ:
ZMě stanovilo, ţe volba starosty města, místostarosty města a dalších členů rady města
proběhne veřejným hlasováním. O jednotlivých návrzích bude hlasováno v pořadí, v jakém
budou předkládány
Usnesení schváleno 15 hlasy
2) VOLBA:
ZMě zvolilo starostou města pana Václava Heřmana
Zvolen 15 hlasy
3) USNESENÍ:
ZMě stanovilo, ţe starosta města bude jako jediný člen zastupitelstva města vykonávat svou
funkci jako dlouhodobě uvolněný člen ZMě, všichni ostatní členové ZMě budou své funkce
vykonávat jako neuvolnění
Usnesení schváleno 15 hlasy
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6) Volba místostarosty města
VOLBA:
ZMě zvolilo místostarostou města paní Jitku Pokornou
Zvolena 14 hlasy, 1 se zdržel
7) Volba dalších členů rady města
VOLBY:
ZMě zvolilo ostatními členy rady města (její celkový počet je v souladu se zákonem o obcích
stanoven na 5):
1. paní MUDr. Hanu Nesybovou
Zvolena 10 hlasy, 2 proti, 3 se zdrželi
2. pana Martina Zvěřinu
Zvolen 14 hlasy, 1 se zdržel
3. pana Libora Škardu
Zvolen 12 hlasy, 3 se zdrželi
8) Zřízení výborů ZMě
1) USNESENÍ:
a) ZMě nově zřizuje tyto své výbory s počtem jejich členů takto:
- Finanční výbor s celkovým počtem jeho členů 5,
- Kontrolní výbor s celkovým počtem jeho členů 5
- Osadní výbor Mezirolí s celkovým počtem jeho členů 5
Usnesení schváleno 11 hlasy, 2 proti, 2 se zdrželi
b) ZMě nově zřizuje Osadní výbor Jimlíkov s celkovým počtem jeho členů 3
Usnesení schváleno 13 hlasy, 2 se zdrželi
2) USNESENÍ:
ZMě ukládá radě města připravit návrhy na volby členů jednotlivých výborů ZMě včetně
jejich předsedů do příštího zasedání ZMě
Usnesení schváleno 15 hlasy
9) Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMě
1) USNESENÍ:
ZMě stanovuje s účinností od 1.12.2010 měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného
místostarosty města v souladu s § 72 zákona o obcích a příslušným nařízením vlády ve výši
=15.000,-Kč
Usnesení schváleno 14 hlasy, 1 se zdržel
2) USNESENÍ:
ZMě ukládá radě města připravit návrhy na stanovení odměn za výkon neuvolněných funkcí
ostatních členů ZMě a dále návrhy na peněţní plnění (odměny) za výkon funkcí členů výborů
včetně jejich předsedů osobám, které nejsou členy ZMě, a to vše do příštího zasedání ZMě
Usnesení schváleno 15 hlasy
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10) Různé
USNESENÍ:
ZMě ukládá RMě zpracovat nový návrh jednacího řádu ZMě se zapracováním moţnosti
elektronického zasílání dokumentů k jednání ZMě a předloţit jej k projednání na příštím
zasedání ZMě
Usnesení schváleno 15 hlasy
Jednání ustavujícího zasedání ZMě ukončeno v 18:45 hod.
V Nové Roli dne: 15.11.2010
Zapsala Lenka Žigovičová
Ověřovatelé zápisu:
Marcela Dubová, v.r.

Alţběta Schmiedová, v.r.

Václav Heřman, v.r.
starosta města
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