Zápis z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 05.11.2018 od 17:00 hodin
v sále MěKS Vimperk
MVDr. Šárka Janásková, Ing. Petr Samek, Jan Hanžl, Mgr. Dagmar Rűckerová,
Ing. Jiří Cais, Stanislav Hlava, Mgr. Zdeněk Kuncl, Martin Vališ, DiS., Lukáš
Sýs, Zdeněk Kutil, Mgr. Jana Doležalová, Ing. Jaroslava Martanová, Jiří
Formánek, JUDr. Tomáš Samek, Karel Beránek, Ing. Bohumil Petrášek, Ing.
Karel Hudeček

Přítomni:

Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení, schválení programu jednání
Volba mandátové, volební a návrhové komise
Jednání a zpráva mandátové komise
Složení slibu členů zastupitelstva města
Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Vimperk
Volba orgánů zastupitelstva města – finančního a kontrolního výboru
Stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva
Informace o jednacím řádu zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města
Různé
Diskuse
Závěr
Bod č. 1
Zahájení

Zasedání zahájil a řídil dosavadní starosta města Mgr. Pavel Dvořák. Konstatoval, že na
jednání je přítomno 17 členů zastupitelstva města, je tedy usnášení schopné.
Dále konstatoval, že výsledky voleb do zastupitelstva obce nebyly v zákonem stanovené lhůtě
napadeny žádným podáním. Z tohoto důvodu bylo ustavující jednání zastupitelstva svoláno
v termínu do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu na přezkum zákonnosti voleb.
Informace o konání zastupitelstva města byla zveřejněna v souladu s § 93 odst. 1 zákona o
obcích po dobu nejméně 7 dnů, a to od 26.10.2018 do 05.11.2018 na úřední desce a zároveň
i na elektronické úřední desce.
Předsedající upozornil, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam. Dále je pořizován
obrazový záznam, který po úpravě bude uveřejněn v kabelové televizi.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu.

ZM 05.11.2018
Martanová – navrhla doplnění programu
- Jako bod č. 7 Volba orgánů zastupitelstva města – výboru pro rozvoj města
- Jako bod č. 8 Zvolení zastupitele pro výkon funkce určeného zastupitele pro
spolupráci při pořizování územně plánovací dokumentace pro celé volební
období
Nikdo další neměl návrh na doplnění.
Hlasování o doplněném programu jako celku: 17 pro.
Doplněný program byl schválen.
Dále určil zapisovatelku Renatu Samohejlovou. Ověřovateli zápisu stanovil Ing. Karla Hudečka
a Lukáše Sýse.
Bod č. 2
Volba mandátové, volební a návrhové komise
Předsedající přednesl návrh na složení jedné společné tříčlenné mandátové, volební a
návrhové komise: Mgr. Dagmar Rűckerová, Karel Beránek, MVDr. Šárka Janásková.
(Všichni kandidaturu přijali).
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Bod č. 3
Jednání a zpráva mandátové komise
Předsedající požádal mandátovou komisi o připravení zprávy o výsledku voleb. Zprávu
přednesla Mgr. Rűckerová (viz příloha zápisu).
Bod č. 4
Složení slibu členů zastupitelstva města
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva města v souladu s § 69 odst. 2 zákona o
obcích ke složení slibu.
Před složením slibu upozornil, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl text zákonem předepsaného slibu. Poté
jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva města, aby složili slib, a to podáním ruky a
slovem „slibuji“ a zároveň jej potvrdili svými podpisy na připraveném archu. (viz příloha)
Žádný člen zastupitelstva města neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
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Bod č. 5
Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Vimperk
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo města volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy
nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín ihned
Dále předsedající navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby
členové zastupitelstva města byli uvolnění pro výkon funkce starosty města i pro výkon funkce
místostarosty města.
Jiné návrhy nebyly vzneseny.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty města i funkce místostarosty města bude člen zastupitelstva
města uvolněn.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: S, termín ihned
Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo
města.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva města k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování.
Hlava přednesl návrh na tajnou volbu starosty, místostarosty a členů rady města.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a zbývajících
členů rady města.
Hlasování: 15 pro, 2 proti (Sýs, Janásková). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín ihned
Předsedající přednesl zprávu o stavu města. Kutil požaduje, aby zpráva o stavu města, kterou
přednesl Mgr. Dvořák, byla přílohou zápisu. (viz příloha)
V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva města odevzdány do
připravené hlasovací urny, následně budou spočítány a případným členům zastupitelstva
města bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
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Volba starosty
Hudeček navrhl Martanovou.
Martanová se vyjádřila ke kandidatuře a pronesla krátký projev. Kandidaturu přijala.
Tajemník vysvětlil způsob tajného hlasování. Zároveň sdělil, kdy je hlasovací lístek platný a
kdy neplatný.
Komise provedla přípravu volebních lístků a rozdání zastupitelům. Poté byli požádáni jednotliví
zastupitelé, aby se odebrali za plentu a provedli případnou úpravu hlasovacího lístku a vhodili
jej do hlasovací urny.
Po ukončení hlasování byla požádána komise o vyhodnocení výsledků hlasování.
Výsledek tajného hlasování:
Odevzdáno 17 hlasovacích lístků, 4 neplatné hlasy, 13 platných hlasů.
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města volí uvolněnou starostkou města Ing. Jaroslavu Martanovou.
Předsedající předal řízení nově zvolené starostce města Ing. Jaroslavě Martanové a blahopřál
k jejímu zvolení. Dále už vedena jako předsedající Ing. Martanová.
Volba místostarosty
Předsedající byli vyzváni zástupci jednotlivých stran, aby předložili návrhy svých kandidátů na
funkci místostarosty města.
Hlava navrhl Kuncla. Kuncl se vyjádřil ke kandidatuře a pronesl krátký projev. Kandidaturu
přijal.
Výsledek tajného hlasování:
Odevzdáno 17 hlasovacích lístků, 4 neplatné hlasy, 13 platných hlasů.
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města volí uvolněným místostarostou města Mgr. Zdeňka Kuncla.
Volba zbývajících členů rady města
Ze zákona jsou členy rady města starosta a místostarosta, je tedy nutné zvolit zbývající tři
členy.
Byli vyzváni zástupci jednotlivých stran, aby předložili návrhy svých kandidátů na funkci členů
rady města.
Beránek - navrhl Tomáše Samka – kandidaturu přijal – 13 pro
Formánek navrhl Petráška kandidaturu přijal - 13 pro
Hanžl navrhl Petra Samka – kandidaturu přijal - 13 pro
Výsledek tajného hlasování:
Odevzdáno 17 hlasovacích lístků, 3 neplatné.
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města volí dalšími členy rady města Ing. Petra Samka, JUDr. Tomáše
Samka, Ing. Bohumila Petráška.
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Bod č. 6
Volba orgánů zastupitelstva města – finančního a kontrolního výboru
Přílohy:
- bez příloh
Předsedající upozornila, že existuje povinnost zastupitelstva města zřídit finanční a kontrolní
výbor (dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva města zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Počet
členů musí být lichý. Výbory musejí mít nejméně tři členy. Členy mohou být členové
zastupitelstva města i jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být jen člen zastupitelstva.
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník
městského úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu.
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo města zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
navrhuje, aby každý měl pět členů.
Nikdo nevznesl žádný další návrh.
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
pětičlenné.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín ihned
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva města k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru.
Formánek navrhl Petráška – kandidaturu přijal
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru Ing. Bohumila Petráška
s platností od 05.11.2018.
Hlasování: 13 pro, 3 proti (Kutil, Doležalová, Janásková), 1 se zdržel (Petrášek). Návrh byl
přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 16.11.2018
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva města k podávání návrhů na členy finančního
výboru.
Hlava navrhl Hrabákovou
Rűckerová navrhla Paštiku
Kutil navrhl Zídka
Beránek navrhl Kudláče
Všichni navržení kandidaturu přijali.
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru Ing. Martina Paštiku MBA., Marii
Hrabákovou, Libora Kudláče a Jiřího Zídka s platností od 05.11.2018.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 16.11.2018
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Předsedající vyzvala členy zastupitelstva města k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru.
Kuncl navrhl Vališe – kandidaturu přijal
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru Martina Vališe Dis. s platností
od 05.11.2018.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Vališ). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 16.11.2018
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva města k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru.
Rűckerová navrhla Sovovou
P. Samek navrhl Hanžla
Sýs navrhl Sušilu
Kutil navrhl Dvořáka
Všichni navržení kandidaturu přijali.
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města volí členy kontrolního výboru Jana Hanžla, Jiřího Sušilu, Hanu
Sovovou a Mgr. Pavla Dvořáka s platností od 05.11.2018.
Hlasování: 16 pro, 0 proti, 1 se zdržel (Hanžl). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 16.11.2018
Bod č. 7 vložený
Volba orgánů zastupitelstva města – výboru pro rozvoj města
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva města k podávání návrhů na předsedu výboru pro
rozvoj města.
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo města zřizuje výbor pro rozvoj města, výbor bude sedmičlenný.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín ihned
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva města k podávání návrhů na předsedu výboru pro
rozvoj města.
Hanžl navrhl P. Samka – kandidaturu přijal.
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo města volí předsedou výboru pro rozvoj města Ing. Petra Samka
s platností od 05.11.2018.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Kutil, Samek P.)
Zodpovídá: KS, termín do 16.11.2018
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva města k podávání návrhů na členy výboru pro rozvoj
města.
T. Samek navrhl Formánka
Cais navrhl Rűckerovou
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Sýs navrhl sebe
Kuncl navrhl Harazima
Janásková navrhla sebe
Kutil navrhl Čepičku
Všichni navrženi kandidaturu přijali.
Usnesení č. 14
Zastupitelstvo města volí členy výboru pro rozvoj města Mgr. Dagmar Rűckerovou,
Jiřího Formánka, Lukáše Sýse, PhDr. Ladislava Čepičku, Ing. arch. Karla Harazima,
MVDr. Šárku Janáskovou s platností od 05.11.2018.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: KS, termín do 16.11.2018
Bod č. 8 vložený
Zvolení zastupitele pro výkon funkce určeného zastupitele pro spolupráci při
pořizování územně plánovací dokumentace pro celé volební období
Přílohy:

- dopis čj. MUVPK-VÚP 35449/19-SEB ze dne 23.10.2018 s přílohou, návrh S

Stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, určuje ve svých ustanoveních § 47 odst. 1 a odst. 4 a § 53 odst. 1 a odst. 3, nutnost
spolupráce zastupitelstva města s pořizovatelem územně plánovací dokumentace v
jednotlivých stádiích jejího pořizování prostřednictvím určeného zastupitele. Určený zastupitel
by tuto funkci vykonával do konce volebního období, pokud by se z jiných důvodů této funkce
nevzdal.
Martanová navrhla P. Samka – kandidaturu přijal.
Usnesení č. 15
Zastupitelstvo města určuje v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zastupitele Ing. Petra Samka
pro výkon funkce určeného zastupitele pro spolupráci s odborem výstavby a územního
plánování MěÚ Vimperk při pořizování územně plánovací dokumentace pro celé volební
období pro správní obvod města Vimperk.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Kutil, Janásková, Samek P.). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, termín ihned
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Bod č. 9 (původní č. 7)
Stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva
Přílohy:

- návrh tajemníka, kopie usnesení ZM č. 598, č. 590 a č. 591 ze dne 11.12.2017,
tabulka výše odměn č. 318/2017 dosud platná a tabulka výše odměn č.
202/2018 platná od 01.01.2019

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo města stanovuje s platností od 05.11.2018 v souladu s nařízením vlády
ČR č. 318/2017 Sb., měsíční výši odměn a pro neuvolněné členy zastupitelstva takto:
• člen zastupitelstva města za výkon funkce 1.600 Kč za měsíc,
• člen rady města za výkon funkce 5.000 Kč za měsíc,
• předseda výboru, komise nebo zvláštního orgánu města za výkon funkce 2.200
Kč za měsíc,
•
•
•

člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu města za výkon funkce 1.900 Kč za
měsíc,
měsíční odměna bude poskytnuta ve výši souhrnu dvou nejvyšších odměn za
funkce schválené zastupitelstvem města,
v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva
města a v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí předsedy
nebo člena výboru, komise či zvláštního orgánu obce bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Kutil, Janásková, Doležalová). Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín do 09.11.2018
Bod č. 10 (původní č. 8)
Informace o jednacím řádu zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města
Informace podal tajemník (platný jednací řád ZM, příručka pro členy ZM, prohlášení pro
finanční odbor odevzdat do 30.11.2018).
Bez usnesení.
Bod č. 11 (původní č. 9)
Různé
Bod č. 12 (původní č. 10)
Diskuse
Bod č. 13 (původní č. 11)
Závěr
Závěrem poděkovala starostka města všem přítomným za pozornost a ustavující zasedání
zastupitelstva města ukončila.
Čas ukončení: 18,45 hod.
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Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Karel Hudeček
Lukáš Sýs

Starostka města:

Ing. Jaroslava Martanová
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