MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO
Zápis z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 07/2014
Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání

:
:
:
:

Zasedací místnost SH ve Skalné
06.11.2014
16,30 hod.
17,45 hod.

1. Úvodem slavnostního zasedání Zastupitelstva města, tj. v 16,30 hod., zazněla hymna
České republiky.
Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno stávající starostkou města Mgr. Ritou Skalovou,
která přivítala nově zvolené členy zastupitelstva, hosty z partnerské obce Neusorg,
pana faráře a přítomné spoluobčany a předala slovo nejstaršímu členu nově zvoleného
Zastupitelstva města Skalná, Ing. Jaroslavu Bradáčovi, aby dle platného zákona
jednání vedl. Ing. Bradáč konstatoval, že bylo jednání zastupitelstva řádně a včas
svoláno, v souladu s § 91 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění
následujících změn a doplňků a to do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování ( lhůta pro podání takového návrhu uplynula
v 16,00 hod. dne 24.10.2014 s tím, že žádný návrh na neplatnost voleb nebyl podán ).
Dále bylo uvedeno, že na jednání jsou přítomni všichni nově zvolení zastupitelé a tím
byla splněna schopnost přijímat usnesení ( § 92 odst. 3 zákona o obcích ). Kontrola
přítomných byla provedena dle prezenční listiny do které se nově zvolení zastupitelé
zapsali po předložení osvědčení o jejich zvolení. Poté složili, po jmenovitém
představení každého zastupitele, slib, který je předpokladem pro výkon mandátu ( dle
§ 69 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), ve znění následujících
změn a doplňků a slib podáním ruky předsedajícímu a slovem „slibuji“potvrdili.
Předsedající Ing. Jaroslav Bradáč složil slib do rukou posledního zastupitele dle
abecedního seznamu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib
s výhradou.
2. Po ukončení slibu byl jednomyslně schválen program ustavujícího zasedání, který byl
zveřejněn od 27.10. 2014 do 07.11.2014 na úřední desce MěÚ Skalná a jehož tištěnou
podobu obdržel v zákonné lhůtě každý z přítomných nově zvolených zastupitelů.
Předsedající zároveň upozornil, že se jednání zastupitelstva bude řídit platným
jednacím řádem, který každý zastupitel obdržel spolu s pozvánkou na ustavující
jednání.
3. Ověřovateli zápisu z ustavujícího jednání zastupitelstva byli jednohlasně zvoleni pan
Roman Melničuk a pan Václav Vrba.
4. Zastupitelé města jednohlasně zvolili členy návrhové komise ve složení Mgr. Petra
Krbcová a pan Tomáš Pěček.
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5. Předsedající jednání nově zvoleného zastupitelstva přednesl návrh způsobu volby
starosty, místostarosty, členů rady města a členů výborů veřejným způsobem,
aklamací. Předložený návrh byl schválen jednohlasně, bez doplnění.
6. Členové zastupitelstva jednohlasně schválili, v souladu s § 84, odst. 2, zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) v platném znění, že pro funkci starosty
města Skalná bude zvolený člen zastupitelstva ve volebním období let 2014-2018
dlouhodobě uvolněn.
Předsedající Ing. Jaroslav Bradáč vyzval zástupce jednotlivých sdružení nezávislých
kandidátů a politických stran k předložení návrhů na místo starosty města Skalná.
Zástupci Sdružení nezávislých kandidátů Rozumná budoucnost navrhli Mgr. Jana
Makovce jako svého zástupce na post starosty, který kandidaturu potvrdil, zástupce
Sdružení nezávislých kandidátů Skalná město pro život nenavrhl žádného kandidáta,
zástupce Sdružení politické strany „Strana práv občanů „ a nezávislých kandidátů
Skalná pro občany nenavrhl žádného kandidáta, zástupce Sdružení nezávislých
kandidátů Naše Skalná navrhl na post starosty Mgr. Ritu Skalovou, která kandidaturu
potvrdila. V souladu s § 84, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
v platném znění byla poměrem hlasů 8 – 0 – 7 zvolena starostkou města Skalná Mgr.
Rita Skalová, trvale bytem Starý Rybník 123, 351 34 Skalná. Po volbě starosty města
Skalná předal předsedající Ing. Jaroslav Bradáč další vedení jednání nově zvolené
starostce města Mgr. Ritě Skalové.
7. Starostka města vyzvala zástupce jednotlivých sdružení nezávislých kandidátů a
politických stran k předložení návrhů na místo místostarosty města Skalná. Zástupci
Sdružení nezávislých kandidátů Rozumná budoucnost, Skalná město pro živost a
Sdružení politické strany „Strana práv občanů“ a nezávislých kandidátů svého
zástupce na post místostarosty nenavrhli, Sdružením nezávislých kandidátů Naše
Skalná byl navržen Ing. Radomil Gold, který svoji kandidaturu potvrdil. V souladu s
§ 84, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), v platném znění, byl
poměrem hlasů 8 – 0 – 7 místostarostou města Skalná zvolen Ing. Radomil Gold,
trvale bytem Potoční 575, 351 34 Skalná. Po svém zvolení poděkoval Ing. Radomil
Gold za projevenou důvěru.
8. Členové zastupitelstva města jednohlasně stanovili, v souladu s § 84, odst. 2, zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ), v platném znění, počet členů Rady města
Skalná na pět s tím, že zástupci sdružení nezávislých kandidátů a jednotlivých
politických stran byli opět vyzváni k předložení svých návrhů. Sdružení nezávislých
kandidátů Rozumná budoucnost, Skalná město pro život své zástupce nenavrhlo,
Sdružení politické strany „ Strana práv občanů“ a nezávislých kandidátů navrhla svého
zástupce – Ing. Jaroslava Bradáče, trvale bytem Nový svět 460, 351 34 Skalná a
Sdružení nezávislých kandidátů Naše Skalná navrhlo pana Romana Melničuka, trvale
bytem Česká 514, 351 34 Skalná a pana Tomáše Pěčka, trvale bytem Nový svět 459,
351 34 Skalná. Nově navržení členové rady byli poměrem hlasů 8 – 0 – 7 zvoleni.
Dále bylo připomenuto, že členy rady jsou, dle platné legislativy, starosta města a
místostarosta města.
9. Starostka města úvodem tohoto bodu přítomné informovala o povinnosti zřídit
finanční a kontrolní výbor dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l, zákona č. 128/2000
Sb.,o obcích ( obecní zřízení ),v platném znění, protože funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zastupitelstvem. Zastupitelstvo
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jednohlasně souhlasilo a zároveň určilo počet členů výborů, který musí být dle § 117
odst. 3 zákona o obcích lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně 3
členy / dle § 119, odst. 1 zákona o obcích/. Na návrh jednotlivých sdružení byl
jednohlasně zvolen předseda a čtyři členy Finančního výboru Zastupitelstva města
Skalná v následujícím složení:
předseda - Ing. Jaroslav Bradáč, bytem Nový svět 460, 351 34 Skalná
člen
- Ing. Iva Davidová, bytem Nová 440, 351 34 Skalná
člen
- Štefan Roth, bytem Sadová 239, 351 34 Skalná
člen
- Michaela Rybová, bytem Potoční 183, 351 34 Skalná
člen
- Ing. Radek Voborník, bytem Luční 219, 351 34 Skalná.
Členové zastupitelstva jednohlasně zvolili předsedu a tři členy Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Skalná následovně s tím, že páté místo zůstává zatím neobsazeno
a je k dispozici Sdružení nezávislých kandidátů Rozumná budoucnost :
předseda - Jan Salaj, bytem
Nádražní 304,
351 34 Skalná
člen
- Václav Kuželka, bytem Nový svět 471, 351 34 Skalná
člen
- Jindřich Novotný, Vilová 510, 351 34 Skalná
člen
- Slavomila Šemrová, bytem Sportovní 360, 351 34 Skalná.
10. Členové zastupitelstva vzali na vědomí výši odměny pro uvolněného člena
zastupitelstva, který vykonává funkci starosty města, která je stanovena dle zák.
128/2000 Sb., § 77, odst. 1 a § 77, odst. 3, písm. a) a dle Nařízení vlády č. 459/2013
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1.
Členové zastupitelstva jednohlasně schválili předložený návrh odměny pro
neuvolněného člena zastupitelstva, který vykonává funkci místostarosty města, dle
zák. č. 128/2000 Sb., § 77, odst. 2 a § 77, odst. 3, písm. b) a dle Nařízení vlády č.
459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1. Navržená
odměna bude u neuvolněného člena zastupitelstva, který
vykonává funkci
místostarosty města vyplácena dle sloupce č. 7 v plné výši s příplatkem dle sloupce č.
8 ve výši 8 000,- Kč, přílohy č. 1, výše uvedeného Nařízení vlády, s účinností od
07.11.2014.
Členové zastupitelstva jednohlasně schválili předložený návrh odměn členům
zastupitelstva pracujících v orgánech zastupitelstva a rady, dle zák. č. 128/2000 Sb., §
77, odst. 2 a § 77, odst. 3, písm. b) a dle Nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se
mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1. Navržená odměna bude u neuvolněných
členů zastupitelstva vyplácena ve výši stanovené dle funkce, za kterou se poskytuje
nejvyšší odměna s připočtením základní odměny člena zastupitelstva dle sloupce č. 12
a příplatku dle sloupce č. 13 přílohy č. 1 výše uvedeného Nařízení vlády, a to v plném
rozsahu a s účinností od 07.11.2014. Dále bylo jednohlasně tajemnici uloženo
zabezpečit vyplácení odměn v souladu s výše uvedeným usnesením s termínem
kontroly 11.12.2014.
Starostka města : ………………………………..
Ověřovatelé zápisu : …………………………..
……………………………

Zapsala dne 11.11.2014
……………………………...
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