Ustavující zasedání Zastupitelstva města Nová Role

(dále též ZMě)
konané dne 31. října 2018 od 17 h v sále Základní umělecké školy v Nové
Roli, Chodovská čp. 236
***********************************************************
Záznam povinné účasti na zasedání a jeho průběhu

Přítomni:
-

-

všichni členové ZMě – 15 členů dle prezenční listiny;
určený zapisovatel – Kateřina Černá, DiS.;
odpovědná osoba za agendu voleb do ZMě na MěÚ Nová Role
(registrační úřad dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí): Elfrieda
Lachmanová, referent OSA MěÚ Nová Role;
Bc. Roman Svoboda, tajemník MěÚ Nová Role.

PROGRAM ustavujícího zasedání ZMě:
1) Zahájení a organizační záležitosti;
2) Složení slibu členů ZMě;
3) Schválení jednacího řádu ZMě;
4) Ustanovení dlouhodobě uvolněných funkcí členů ZMě;
5) Volba volební a návrhové komise;
6) Volba starosty města;
7) Volba místostarosty města;
8) Volba dalších členů rady;
9) Stanovení odměn za výkon funkcí členů ZMě;
10) Zřízení výborů ZMě;
11) Různé.

Navržený program schválen 15 hlasy pro.
1) Zahájení a organizační záležitosti

a) ZMě určuje tyto ověřovatele zápisu Milenu Tichou, Davida Niedermertla.
b) ZMě určuje jako zapisovatele zápisu Kateřinu Černou.

Usnesení schváleno 15 hlasy pro.

Na základě výsledku voleb do zastupitelstva města předsedající – dosavadní starostka
Jitka Pokorná – konstatovala řádný vznik a držení mandátu člena ZMě 15-ti občanům
obce (následně přečteni v pořadí dle abecedy):
- Bechiňský Václav, Ing.
- Cinegr Ladislav, RSDr.
- Dušková Miluše, PaedDr.
- Krbcová Petra
- Kvapil Jan
- Nesybová Hana, MUDr.
- Niedermertl David
- Pastor Luboš, Mgr.
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-

Pavlíček Tomáš
Pokorná Jitka
Slíž Ladislav, Mgr.
Sýkora Jiří
Škarda Libor, Ing.
Švec Karel
Tichá Milena

Všichni výše uvedení členové ZMě byli přítomni a bylo možné přistoupit ke složení
slibu zastupitele. Na výzvu předsedající slib zastupitelů přečetl tajemník úřadu Bc.
Roman Svoboda.
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, že jednotliví členové
ZMě postupně složili slib před ZMě pronesením slova „slibuji“ a poté přistoupili ke
stolku, kde potvrdili složení slibu svým podpisem pod text slibu. Současně každý
zastupitel již obdržel osvědčení o zvolení členem ZMě dnem 6. 10. 2018 (druhý den
voleb). Slib s podpisy zastupitelů je přílohou tohoto zápisu.
USNESENÍ:
ZMě bere na vědomí řádný vznik a držení mandátu člena ZMě 15 občanů města,
jak jsou výše uvedeni a jak bylo při tomto jednání ZMě veřejně ověřeno a potvrzeno.

Usnesení schváleno 15 hlasy pro.

3) Schválení jednacího řádu ZMě pro další jednání
Pro další jednání ZMě předsedající navrhla k využití dosavadní jednací řád ZMě.

Návrh schválen 13 hlasy pro, 2 se zdrželi (Ladislav Cinegr, Luboš Pastor).
4) Ustanovení funkcí, které budou ZMě vykonávat jako dlouhodobě
uvolněni
Předsedající navrhla, že jediná funkce, kterou bude člen ZMě vykonávat jako
dlouhodobě uvolněný bude starostka města.
USNESENÍ:
ZMě stanovuje, že jediná funkce, kterou bude člen ZMě vykonávat jako dlouhodobě
uvolněný bude starosta města. Všichni ostatní členové ZMě budou své funkce
vykonávat jako neuvolnění.

Usnesení schváleno 15 hlasy pro.
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5) 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 složení:
Předseda komise: PaedDr. Miluše Dušková.
Další 2 členové komise: MUDr. Hana Nesybová, Petra Krbcová.

Zvoleni 15 hlasy pro.

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ A VOLBY DLE POŘADU JEDNÁNÍ
6) Volba starosty města
1) USNESENÍ:
ZMě stanovuje, že 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 pro.

2) VOLBA:
Zastupitel Ing. Václav Bechiňský navrhl na funkci starostky města paní Jitku
Pokornou. Proti tomuto návrhu byl podán protinávrh, zastupitel Karel Švec navrhl
Mgr. Luboše Pastora. Hlasovalo se nejdříve o protinávrhu, následně o původním
návrhu.
Kandidát Mgr. Luboš Pastor – hlasování 2 pro (Ladislav Cinegr, Karel Švec), 4 se
zdrželi (Ladislav Slíž, David Niedermertl, Milena Tichá, Luboš Pastor), 9 proti –
protinávrh nepřijat.
Kandidátka Jitka Pokorná – hlasování 9 hlasy pro, 2 hlasy proti (Ladislav Cinegr,
Karel Švec), 4 se zdrželi (Ladislav Slíž, David Niedermertl, Milena Tichá, Luboš
Pastor) – původní návrh přijat.
ZMě zvolilo starostkou města Jitku Pokornou.

Zvolena 9 hlasy pro.

7) Volba místostarosty města
VOLBA:
Zastupitelka Jitka Pokorná navrhla na funkci místostarosty pana Jiřího Sýkoru. Proti
tomuto návrhu nebyl podán žádný protinávrh, hlasovalo se tedy přímo o návrhu
zvolit Jiřího Sýkoru místostarostou města.
ZMě zvolilo místostarostou města Jiřího Sýkoru 10 hlasy pro.

Zvolen 10 hlasy pro, 5 se zdrželi (Ladislav Cinegr, Karel Švec, Luboš Pastor,
David Niedermertl, Ladislav Slíž).
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8) Volba dalších členů rady města
VOLBY:
Do funkce radního navrhla zastupitelka MUDr. Hana Nesybová zvolit Ing. Libora
Škardu. Proti tomuto návrhu byl podán protinávrh – zastupitel Karel Švec navrhl
na funkci radního Mgr. Luboše Pastora. Průběh hlasování viz níže č. 1.
Do další funkce radní navrhl zastupitel Jiří Sýkora MUDr. Hanu Nesybovou. Nebyl
podán protinávrh. Průběh hlasování viz níže č. 2.
Na poslední místo radní navrhl zastupitel Ing. Libor Škarda zvolit Ing. Václava
Bechiňského. Proti tomuto návrhu byl dán protinávrh – zastupitel Karel Švec navrhl
Karla Švece. Průběh hlasování viz níže č. 3.
V případech, kdy byl podán protinávrh se v souladu s Jednacím řádem ZMě hlasovalo
nejprve o protinávrhu a až poté o původním návrhu.
ZMě zvolilo ostatními členy rady města (její celkový počet je v souladu se zákonem
o obcích stanoven na 5 členů) takto:
1. Kandidát Mgr. Luboš Pastor: hlasování 2 pro (Karel Švec, Ladislav
Cinegr), 2 proti (Jiří Sýkora, Hana Nesybová), 11 se zdrželi – protinávrh
nepřijat.
Kandidát Ing. Libor Škarda: hlasování 9 hlasy pro, 6 se zdrželo (Ladislav
Slíž, David Niedermertl, Luboš Pastor, Milena Tichá, Karel Švec, Ladislav
Cinegr) – původní návrh přijat.

Ing. Libor Škarda zvolen 9 hlasy pro.

2. Kandidátka MUDr. Hana Nesybová

MUDr. Hana Nesybová zvolena 10 hlasy pro, 6 se zdrželi (Ladislav Slíž,
David Niedermertl, Luboš Pastor, Karel Švec, Ladislav Cinegr).
3. Kandidát Karel Švec: 2 pro (Karel Švec, Ladislav Cinegr), 13 se zdrželi –
protinávrh nepřijat.
Kandidát Ing. Václav Bechiňský: 10 pro, 5 se zdrželi (Ladislav Slíž,
David Niedermertl, Luboš Pastor, Karel Švec, Ladislav Cinegr).

Ing. Václav Bechiňský zvolen 10 hlasy pro.

9) Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMě
Dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. může být poskytnuta měsíční odměna členům
zastupitelstva obcí až do výše stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
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USNESENÍ:
1) ZMě:
a) stanovuje s účinností od 1.11.2018 odměny neuvolněným zastupitelům
shodně s usnesením zastupitelstva města č. 29/04-3) ze dne 20.12.2017, a to
takto:
• za samotný výkon funkce člena ZMě bez dalších funkcí
Kč =731,--;
• za výkon funkce člena RMě Kč =6 758,-- bez nároku na další odměnu
při výkonu souběžných funkcí předsedy nebo člena výborů či komisí;
• za výkon funkce předsedy výboru ZMě nebo komise RMě
Kč =3 379,-- bez ohledu na výkon další souběžné funkce ve více
orgánech nebo výkonu funkce člena v těchto orgánech;
• za výkon funkce člena výboru ZMě nebo komise RMě
Kč = 2 816,-- bez ohledu na výkon této souběžné funkce ve více
orgánech.
Za souběžně vykonávané funkce nebudou odměny sčítány.
Neuvolněnému
zastupiteli, který vykonává souběžně několik funkcí, bude poskytována pouze jedna
odměna za jednu jím nejvyšší vykonávanou funkci.
b) schvaluje v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. a na základě zákona o
obcích pravidelnou měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi
města v částce Kč =17 000,-- od 1. 11. 2018.
c) schvaluje v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. pravidelnou měsíční
odměnu za výkon funkce předsedy osadního výboru ve výši Kč =1 690,--od 1.
11. 2018.
d) potvrzuje platnost dokumentu „Zásady pro vyplácení odměn členům výborů a
komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva města“ ve znění usn. 2/05-4) ze dne
20. 12. 2010 a usn. 10/07-2) ze dne 30. 1. 2012 i nadále.
e) bere na vědomí informaci o nařízení vlády č. 202/2018 ze dne 4. 9. 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev od 1. 1. 2019 a ukládá RMě připravit nový návrh odměn
neuvolněným členům zastupitelstva a případných dalších funkcí a předložit jej
k projednání na nejbližší jednání zastupitelstva města.

Usnesení schváleno 14 hlasy pro, 1 se zdržel (Libor Škarda).

2) ZMě pověřuje neuvolněnou členku zastupitelstva města PaedDr. Miluši
Duškovou oddáváním v matričním obvodu Nová Role s tím, že při občanských
obřadech uzavírání manželství může užívat odznak se státním znakem České
republiky.

Usnesení schváleno 15 hlasy pro.
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10) Zřízení výborů ZMě
USNESENÍ:
1) ZMě:
a) zřizuje následující 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 7;
- Osadní výbor Jimlíkov s celkovým počtem jeho členů 5;

Usnesení schváleno 15 hlasy pro.

b) zvolilo jednotlivé členy Finančního výboru ZMě takto:
předseda: Ing. Libor Škarda
ostatní členové: Martina Stachová, Jitka Vávrová, Ing. Šárka Pastorová, Mgr.
Ladislav Slíž;

Usnesení schváleno 11 hlasy pro, 4 se zdrželi (Libor Škarda, Ladislav
Cinegr, Karel Švec, Ladislav Slíž).
c) zvolilo jednotlivé členy Kontrolního výboru ZMě takto:
předseda: Milena Tichá
ostatní členové: Jaroslav Helcl, Jan Lichnovský, David Niedermertl, Petr Dolejš
ml.

Usnesení schváleno 14 hlasy pro, 1 se zdržel (Milena Tichá).

d) zvolilo jednotlivé členy Osadního výboru Mezirolí takto:
předseda: Mgr. Vojtěch Kružliak
ostatní členové: Jaroslav Helcl, Pavel Divíšek, Ing. Vlastimil Veselý, Štěpánka
Havlíčková, Ing. Jan Řezáč, Libor Malena.

Usnesení schváleno 15 hlasy pro.

e) odkládá volbu předsedy a členů Osadního výboru Jimlíkov na další nejbližší
své zasedání z důvodu nepředložení návrhu kandidátů na členství ve výboru.

Usnesení schváleno 14 hlasy pro, 1 se zdržel (Ladislav Cinegr).

Diskuze:
Bod 3) Schválení jednacího řádu ZMě pro další jednání – k tomuto bodu jednání
navrhl zastupitel Mgr. Luboš Pastor doplnit článek X. bod 1) o průběhu jednání se
pořizuje zápis a zvukový záznam. Dále zastupitel Ladislav Cinegr upozornil, že
neobdrželi zastupitelé stávající jednací řád zastupitelstva předem jako materiál
k jednání. Tajemník odpověděl, že Jednací řád ZMě bude předložen o navrženou
úpravu na nejbližší zasedání ZMě a současný text návrhu je k dispozici na webových
stránkách města.
10 b) Volba členů FV – Zastupitel Ladislav Cinegr podal protinávrh, o kterém bylo
hlasováno jako o prvním, aby namísto navržené Jitky Vávrové byl členkou FV Ladislav
Cinegr.
Hlasování 1 pro (Ladislav Cinegr), 4 proti Jitka Pokorná, Hana Nesybová, Miluše

6

Dušková, Petra Krbcová), 10 se zdrželo – návrh usnesení nepřijat. Hlasováno o
původním návrhu, který byl přijat.
10 d) Zřízení výborů ZMě – Proběhla krátká diskuze na počty členů ve výboru,
Ladislav Cinegr navrhl pro OV Mezirolí 7 členů, původní návrh byl 5 členů, Ladislav
Cinegr na místě doplnil návrh o další 2 členy a to Ing. Jan Řezáč a Libor Malena.
Hlasovalo o protinávrhu na 7 členů OV Mezirolí, protinávrh byl přijat.
11)V rámci bodu Různé v diskuzi po skončení hlavního programu ustavujícího
zasedání vznesl zastupitel Ladislav Cinegr dotaz, na koho se může obracet ve věci
investiční akce města Náves Mezirolí. Starostka města odpověděla, že na tajemníka
úřadu.

Jednání ustavujícího zasedání ZMě ukončeno v 17.42 h.
V Nové Roli dne: 31. 10. 2018

Zapsala Kateřina Černá, DiS.

Ověřovatelé zápisu:

David Niedermertl

Milena Tichá

Jitka Pokorná
starostka města
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