Zápis z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Vimperk,
konaného dne 06.11.2014 od 16:00 hodin
v sále MěKS Vimperk
Přítomni:

Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Pavel Dvořák, Luboš Drenčeni,
Zdeněk Kutil, Ing. Bohumil Petrášek, MVDr. Šárka Janásková, Mgr. Dagmar
Rűckerová, Ing. Jiří Cais, Ing. Jaroslava Martanová, Karel Beránek, Ing. Karel
Hudeček, Ing. Petr Bednarčík, Mgr. Karel Střeleček, Lukáš Sýs, Tomáš Koška,
Ing. Jaroslav Zámečník

Program:
1.

Zahájení

2.

Volba mandátové, volební a návrhové komise

3.

Jednání a zpráva mandátové komise

4.

Složení slibu členů zastupitelstva města

5.

Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Vimperk

6.

Volba orgánů zastupitelstva města – finančního a kontrolního výboru

7.

Stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva a
výše odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo
člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce

8.

Informace o jednacím řádu zastupitelstva města a výborů zastupitelstva
města

9.

Návrh zadání Územního plánu města Vimperk

10.

Diskuse

11.

Závěr
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Bod č. 1
Zahájení
Zasedání zahájil a řídil dosavadní starosta města Ing. Bohumil Petrášek. Konstatoval, že na
jednání je přítomno 17 členů zastupitelstva města, je tedy usnášení schopné.
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 ustavujícího zasedání zastupitelstva města byla zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dnů, a to od 29.10.2014 do 06.11.2014 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.
Návrhy na úpravu programu:
Dvořák – jako bod č. 6 a) zařadit rozhodnutí o ustanovení výboru pro rozvoj města
Hlasování: 17 pro.
Návrh jako celek byl schválen.
Předsedající určil zapisovatelku Bc. Renatu Samohejlovou a ověřovateli zápisu Stanislava
Hlavu a Ing. Jaroslava Zámečníka.

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, MVDr. Šárka Janásková, Luboš Drenčeni
(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)

2

Bod č. 4
Složení slibu členů zastupitelstva města
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva města 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 do jeho rukou a to
podáním ruky a slovem „slibuji“ a zároveň jej potvrdili svými podpisy.
Ing. Bohumil Petrášek následně složil slib do rukou nejstaršího člena zastupitelstva města
Ing. Jaroslava Zámečníka.
Žádný člen zastupitelstva města neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Bod č. 5
Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Vimperk
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo
města.
Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta, a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
a) Volba starosty
Návrh Hlavy – navrhl tajný způsob volby starosty, místostarosty i členů rady města
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a členů
rady města.
Hlasování: 12 pro, 5 proti (Drenčeni, Kutil, Janásková, Sýs, Koška), 0 se zdržel. Návrh byl
přijat.
Byli vyzváni zástupci jednotlivých stran, aby předložili návrhy svých kandidátů na funkci
starosty města:
Hudeček za SNK ED navrhl Ing. Jaroslavu Martanovou – kandidaturu přijala
Dvořák se vyjádřil k nominaci Ing. Martanové a vedl krátký proslov.
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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: celkem rozdáno 17 hlasovacích lístků, odevzdáno 17
hlasovacích lístků, žádný hlasovací lístek nebyl neplatný. Ing. Martanová získala 9 hlasů.
Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města volí uvolněnou starostkou města Ing. Jaroslavu Martanovou.
Předsedající předal řízení nově zvolené starostce města Ing. Jaroslavě Martanové a
blahopřál k jejímu zvolení.
b) Volba místostarosty
Byli vyzváni zástupci jednotlivých stran, aby předložili návrhy svých kandidátů na funkci
místostarosty města:
Rűckerová za ODS navrhla Ing. Jiřího Caise – kandidaturu přijal
Koška za ANO 2011 navrhl Lukáše Sýse – kandidaturu přijal
Výsledek tajného hlasování: rozdáno 17 hlasovacích lístků, odevzdáno 17 hlasovacích lístků,
1 hlasovací lístek neplatný. Ing. Cais získal 11 hlasů, L. Sýs získal 5 hlasů.
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města volí uvolněným místostarostou města Ing. Jiřího Caise.
c) 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 za SNK ED navrhl Ing. Karla Hudečka – kandidaturu přijal
Janásková za Volbu pro město navrhla Ing. Bohumila Petráška – kandidaturu přijal
Bejček za KDÚ ČSL navrhl Stanislava Hlavu – kandidaturu přijal
Dvořák nenavrhl žádného kandidáta a jednání zdůvodnil.
Výsledek tajného hlasování: rozdáno 17 hlasovacích lístků, odevzdáno 17 hlasovacích lístků,
5 neplatných hlasovacích lístků. Ing. Hudeček získal 10 hlasů, Ing. Petrášek získal 12 hlasů,
Hlava získal 10 hlasů.
4

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města volí dalšími členy rady města Ing. Karla Hudečka, Ing. Bohumila
Petráška, Stanislava Hlavu.

Bod č. 6
Volba orgánů zastupitelstva města – finančního a kontrolního výboru
Přílohy:

- návrh tajemníka

Návrh Dvořáka
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města rozhodlo ustanovit Výbor pro rozvoj města.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: ZM, termín – příští zasedání ZM
Předsedající úvodem informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor. Výbory
musejí mít nejméně tři členy. Členy mohou být členové zastupitelstva města i jiné osoby,
pouze předsedou výboru musí být jen člen zastupitelstva. Členy nemohou být starosta,
místostarosta, tajemník, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním
úřadu. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva města k podávání návrhů na jednotlivé
funkce.
Byli vyzváni zastupitelé, aby předložili své návrhy na předsedu finančního výboru:
Janásková navrhla Ing. Petráška – kandidaturu přijal
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města volí předsedou finančního výboru Ing. Bohumila Petráška
s platností od 06.11.2014
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Petrášek, Koška, Sýs). Návrh byl přijat.
Byli vyzváni zastupitelé, aby předložili své návrhy na členy finančního výboru:
Kutil navrhl Mgr. Pavla Dvořáka – kandidaturu přijal
Cais navrhl Ing. Martina Paštiku – vysloven souhlas s kandidaturou
Beránek navrhl Libora Kudláče – kandidaturu přijal
Dvořák navrhl Ing. Jaroslava Zámečníka – kandidaturu přijal
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Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města volí za členy finančního výboru Ing. Pavla Dvořáka, Ing. Martina
Paštiku MBA, Libora Kudláče, Ing. Jaroslava Zámečníka.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Byli vyzváni zastupitelé, aby předložili své návrhy na předsedu kontrolního výboru:
Dvořák navrhl Zdeňka Kutila – kandidaturu přijal
Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru Zdeňka Kutila s platností od
06.11.2014.
Hlasování: 13 pro, 0 proti, 4 se zdrželi (Kutil, Janásková, Sýs, Koška). Návrh byl přijat.
Byli vyzváni zastupitelé, aby předložili své návrhy na členy kontrolního výboru:
Dvořák navrhl Ivetu Preslovou – kandidaturu přijala
Koška navrhl Lukáše Sýse – kandidaturu přijal
Bednarčík navrhl Ing. Miroslava Hrušku – vysloven souhlas s kandidaturou
Bednarčík navrhl Karla Beránka – kandidaturu přijal
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města volí členy kontrolního výboru Ivetu Preslovou, Lukáše Sýse, Ing.
Miroslava Hrušku, Karla Beránka.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat. Návrh byl přijat.

Bod č. 7
Stanovení výše odměny a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva a výše odměn
pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci předsedy nebo člena výboru, komise
nebo zvláštního orgánu obce
Přílohy:

- návrh tajemníka, tabulka – příloha k nařízení vlády č. 459/2013 Sb.,
porovnávací tabulka

Návrh Caise
Zastupitelstvo města stanovuje s platností od 06.11.2014 v souladu s nařízením vlády ČR č.
459/2013 Sb. měsíční výši odměn a příplatků pro neuvolněné členy zastupitelstva takto:
- člen zastupitelstva města za výkon funkce 400,- Kč a příplatek dle počtu obyvatel 260,- Kč,
celkem 660,- Kč,
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- člen rady města za výkon funkce 1650,- Kč a příplatek dle počtu obyvatel 260,- Kč, celkem
1910,- Kč,
- předseda výboru ZM nebo komise RM za výkon funkce 1300,- Kč a příplatek dle počtu
obyvatel 260,- Kč, celkem 1560,- Kč,
- člen výboru ZM nebo komise RM za výkon funkce 1120,- Kč a příplatek dle počtu obyvatel
260,- Kč, celkem 1380,- Kč,
- měsíční odměna bude poskytnuta do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
Zastupitelstvo města dále stanovuje výši odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající
funkci předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce ve výši 400,- Kč za jedno
zasedání a výši odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající funkci člena výboru, komise
nebo zvláštního orgánu obce ve výši 300,- Kč za jedno zasedání. Odměny nečlenům
zastupitelstva budou vypláceny čtvrtletně na základě zápisu ze zasedání nebo podkladů
příslušného výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce.
Petrášek – doporučuje návrh prodiskutovat
Martanová – doporučila přestávku
Nehlasovalo se. Návrh byl stažen.
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města stanovuje s platností od 06.11.2014 v souladu s nařízením vlády
ČR č. 459/2013 Sb. měsíční výši odměn a příplatků pro neuvolněné členy
zastupitelstva takto:
- člen zastupitelstva města za výkon funkce 400,- Kč a příplatek dle počtu obyvatel
260,- Kč, celkem 660,- Kč,
- člen rady města za výkon funkce 1650,- Kč a příplatek dle počtu obyvatel 260,- Kč,
celkem 1910,- Kč,
- předseda výboru ZM nebo komise RM za výkon funkce 200,- Kč a příplatek dle počtu
obyvatel 100,- Kč, celkem 300,- Kč,
- člen výboru ZM nebo komise RM za výkon funkce 100,- Kč a příplatek dle počtu
obyvatel 100,- Kč, celkem 200,- Kč,
- měsíční odměna bude poskytnuta do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce.
Zastupitelstvo města dále stanovuje výši odměn pro nečleny zastupitelstva
vykonávající funkci předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce ve výši
300,- Kč za jedno zasedání a výši odměn pro nečleny zastupitelstva vykonávající
funkci člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu obce ve výši 200,- Kč za jedno
zasedání. Odměny nečlenům zastupitelstva budou vypláceny čtvrtletně na základě
zápisu ze zasedání nebo podkladů příslušného výboru, komise nebo zvláštního
orgánu obce.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: TAJ, termín 06.11.2014
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Bod č. 8
Informace o jednacím řádu zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města
Přílohy:

- Jednací řád zastupitelstva města a výborů zastupitelstva města s dodatkem
č. 1, návrh tajemníka

Bez usnesení.

Bod č. 9
Návrh zadání Územního plánu města Vimperk
Přílohy:

- rozhodnutí KÚ Jč kraje ze dne 17.10.2014, upravený návrh zadání ÚP
Vimperk

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města rozhodlo, na základě § 55 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, pořídit Územní plán Vimperk.
Návrh byl stažen. Nehlasovalo se.
Byli vyzváni zastupitelé, aby předložili své návrhy na člena zastupitele pro výkon funkce
spolupráce s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk:
Hlava navrhl Zdeňka Kutila – kandidaturu nepřijal
Dvořák navrhl Ing. Jaroslavu Martanovou – kandidaturu přijala
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města určuje v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, zastupitelku Ing. Jaroslavu Martanovou pro výkon funkce
spolupráce s odborem výstavby a územního plánování MěÚ Vimperk, coby
pořizovatele územně plánovací dokumentace pro správní obvod města Vimperk.
Hlasování: 17 pro. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, ihned

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo města, na základě § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, schvaluje zadání Územního plánu Vimperk.
Hlasování: 16 pro, chybí Bednarčík. Návrh byl přijat.
Zodpovídá: odbor VÚP, ihned
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Bod č. 10
Diskuse
Bejček – požaduje doplnit osvětlení na parkovišti u Rohde & Schwarz – zodpovídá odbor IÚ
Všechny vznesené dotazy byly ihned na místě zodpovězeny.

Bod č. 11
Závěr
Závěrem poděkovala starostka města všem přítomným za pozornost a ustavující zasedání
zastupitelstva města ukončila.

Zapsala:

Bc. Renata Samohejlová

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Jaroslav Zámečník
Stanislav Hlava

Starostka města:

Ing. Jaroslava Martanová
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