město Holýšov
Zastupitelstvo města Holýšova

ZÁPIS

ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Holýšova,
konaného dne 7. listopadu 2014 od 18:00 hodin.
(celkově 152. zasedání, 1. ve volebním období 2014 - 2018)

Přítomno:

15 členů zastupitelstva, dosavadní starosta, 2 zapisovatelky a cca 350 občanů.

1 – Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Holýšova (dále jen ZMH) bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadním starostou města Holýšova Ing. Antonínem Pazourem (dále jen předsedající).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon o obcích), konalo
se do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 2014 v 16:00 hodin, žádný návrh nebyl podán). Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích (příloha č. 4) byla na úřední desce Městského úřadu Holýšov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 31. 10. 2014. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající dále konstatoval, že podle prezenční listiny přítomných členů ZMH (příloha č. 1)
je přítomno 15 (patnáct) členů ZMH (z celkového počtu 15 všech členů ZMH), takže ZMH je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
(Osvědčení o zvolení členem ZMH podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen volební zákon), bylo všem
členům ZMH zasláno doporučeně do vlastních rukou.)
2 – Složení slibu členy ZMH
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy ZMH ke složení
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy ZMH, že odmítnutí složit
slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 volebního zákona).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu Města Holýšov a jeho občanů a řídit se Ústavou
a zákony České republiky“. Jmenovitě vyzval přítomné členy ZMH ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 3).
Žádný člen ZMH neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova konstatuje, že všichni nově zvolení členové Zastupitelstva
města Holýšova složili slib v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích (obecní zřízení),
v platném znění.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
3 – Volba návrhové komise, volební komise, určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona
o obcích) a zapisovatelů
Za členy návrhové komise byli předsedajícím navrženi Ing. Zuzana Burianová, Mgr. Jindřiška
Ondrášiková a Mgr. Bc. Kamil F. Šefl.
Za členy volební komise byli předsedajícím navrženi pan František Martínek, pan Jiří Šlejmar
a Ing. Jana Žáková.
Člen ZMH Mgr. Ing. Jan Lerch navrhl za volební stranu Sdružení pro otevřenou společnost
do volební komise MUDr. Karla Steidla.
Jako ověřovatelé zápisu byli předsedajícím navrženi pan Martin Polák a pan Jiří Šlejmar.
Jako zapisovatelé byly starostou navrženy paní Naděžda Kalinová a Ing. Romana Tesařová.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
O návrzích bylo hlasováno odděleně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí návrhovou komisi ve složení Ing. Zuzana Burianová,
Mgr. Jindřiška Ondrášiková a Mgr. Bc. Kamil F. Šefl.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí volební komisi ve složení pan František Martínek,
MUDr. Karel Steidl, pan Jiří Šlejmar a Ing. Jana Žáková.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova určuje ověřovateli zápisu pana Martina Poláka a pana
Jiřího Šlejmara.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova určuje zapisovatele paní Naděždu Kalinovou a Ing. Romanu Tesařovou.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
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4 – Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
ZMH a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje následující pořad 152. zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení zasedání
Složení slibu členy ZMH
Volba návrhové komise, volební komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
Schválení programu
Volba starosty, místostarosty a členů Rady města Holýšova
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové ZMH vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů Rady města Holýšova
d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) volba členů Rady města Holýšova
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZMH
8. Zpráva o činnosti Rady města Holýšova
9. Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 6. 10. 2014
10. Diskuse
11. Závěr
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
V souladu s Čl. 9 odst. 3 věty třetí Jednacího řádu ZMH ze dne 8. 11. 2010 navrhl předsedající, aby k bodům 5 až 9 v diskusi vystupovali pouze členové nově zvoleného ZMH.
Předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje, že v souladu s Čl. 9 odst. 3 věty třetí Jednacího
řádu Zastupitelstva města Holýšova ze dne 8. 11. 2010 mohou v diskusi k bodům 5 až 9
vystoupit pouze členové nově zvoleného Zastupitelstva města Holýšova.
Výsledek hlasování: pro 14 (Burianová, Liška, Martínek, Menc, Mendřec, Ondrášiková,
Polák, Schröpfer, Steidl, Šefl, Šlejmar, Špiller, Valachovičová, Žáková), proti 1 (Lerch), zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
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5 – Volba starosty, místostarosty a členů Rady města Holýšova
a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby ZMH volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
b) určení, které funkce budou členové ZMH vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Předsedající navrhl, aby funkce starosty města a místostarosty města byly vykonávány jako
uvolněné ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkcí starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva dlouhodobě
uvolněni.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů Rady města Holýšova
Předsedající konstatoval, že podle Čl. 8 odst. 3 Jednacího řádu ZMH probíhá volba starosty
města, místostarosty města a členů rady města veřejným hlasováním. Návrh na změnu způsobu hlasování přednesen nebyl.
d) volba starosty
Předsedající vyzval členy ZMH k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: Člen ZMH Mgr. Bc. Kamil F. Šefl navrhl zvolit do funkce starosty Mgr. Jana
Mendřece. Člen ZMH Mgr. Ing. Jan Lerch navrhl zvolit do funkce starosty Mgr. Libora
Schröpfera. Dále Mgr. Ing. Jan Lerch konstatoval, že za Sdružení pro otevřenou společnost
deklarovali původně jiného kandidáta na starostu města, nicméně voliči po volbách dali jasně
najevo, koho si přejí na starostu města a nebylo tomu ani poprvé. Jelikož si Sdružení pro otevřenou společnost váží vůle voličů, podávají tento návrh tak, aby všichni zastupitelé měli
možnost ukázat, jak si váží vůle voličů.
Předsedající dal hlasovat o návrhu Mgr. Bc. Kamila F. Šefla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí starostou města Holýšova Mgr. Jana Mendřece.
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Výsledek hlasování: pro 9 (Burianová, Liška, Martínek, Mendřec, Ondrášiková, Polák, Šefl,
Šlejmar, Žáková), proti 6 (Lerch, Menc, Schröpfer, Steidl, Špiller, Valachovičová), zdržel se
0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno (Protokol o volbě starosty je přílohou č. 5).
Předsedající popřál nově zvolenému starostovi města Holýšova Mgr. Janu Mendřecovi (dále
jen starosta) vše nejlepší ve své funkci. Po zvolení starosta převzal vedení zasedání a na úvod
poděkoval za důvěru a svým voličům. Dále všem, kteří ho nevolili, slíbil, že se bude snažit,
aby vykonával svoji funkci řádně a v duchu zákonů této republiky.
e) volba místostarosty
Starosta vyzval členy ZMH k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán následující
návrh: starosta navrhl zvolit do funkce místostarosty Mgr. Bc. Kamila F. Šefla.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí místostarostou města Holýšova Mgr. Bc. Kamila
Františka Šefla.
Výsledek hlasování: pro 9 (Burianová, Liška, Martínek, Mendřec, Ondrášiková, Polák, Šefl,
Šlejmar, Žáková), proti 1 (Menc), zdržel se 5 (Lerch, Schröpfer, Steidl, Špiller, Valachovičová), nehlasoval 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno (Protokol o volbě místostarosty je přílohou č. 6).
f) volba členů Rady města Holýšova
Starosta vyzval členy ZMH k podávání návrhů na funkce tří členů Rady města Holýšova (dále
jen RMH). Byly podány následující návrhy:
Místostarosta města Holýšova Mgr. Bc. Kamil F. Šefl (dále jen místostarosta) navrhl zvolit do
funkce členů RMH pana Jiřího Šlejmara, Mgr. Jindřišku Ondrášikovou a MUDr. Jaroslava
Lišku.
Člen ZMH Mgr. Ing. Jan Lerch navrhl zvolit do funkce člena RMH Bc. Hanu Valachovičovou.
Člen ZMH pan Radek Špiller konstatoval, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, bude se
volit jeden radní, poté zvlášť další, neboť místostarosta navrhl všechny tři radní najednou.
Místostarosta uvedl, že zákon o obcích nezná pojem „první“, „druhý“ a „třetí“ radní, pouze
zná členy rady města. Rada města je pětičlenná, pokud byl zvolen starosta a místostarosta,
zbývající místa v radě obsadí radní, to znamená, že město Holýšov bude mít tři radní. Uvedl
tři návrhy a podle toho, jak byly položeny, mělo by se o návrzích hlasovat.
Členka ZMH Bc. Hana Valachovičová uvedla, že se domnívali, že se budou radní volit postupně, vždy o každém kandidátu zvlášť, jako tomu bylo dříve, také podle zákona o obcích.
Dále tedy navrhla zvolit do funkce člena RMH pana Radka Špillera a Mgr. Libora Schröpfera.
O návrzích bylo hlasováno odděleně.
Starosta dal hlasovat o přednesených návrzích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí členem Rady města Holýšova pana Jiřího Šlejmara.
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Výsledek hlasování: pro 9 (Burianová, Liška, Martínek, Mendřec, Ondrášiková, Polák, Šefl,
Šlejmar, Žáková), proti 6 (Lerch, Menc, Schröpfer, Steidl, Špiller, Valachovičová), zdržel se
0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno (Protokol o volbě radního je přílohou č. 7).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí členem Rady města Holýšova Mgr. Jindřišku Ondrášikovou.
Výsledek hlasování: pro 9 (Burianová, Liška, Martínek, Mendřec, Ondrášiková, Polák, Šefl,
Šlejmar, Žáková), proti 6 (Lerch, Menc, Schröpfer, Steidl, Špiller, Valachovičová), zdržel se
0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno (Protokol o volbě radního je přílohou č. 8).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí členem Rady města Holýšova MUDr. Jaroslava Lišku.
Výsledek hlasování: pro 10 (Burianová, Liška, Martínek, Menc, Mendřec, Ondrášiková,
Polák, Šefl, Šlejmar, Žáková), proti 5 (Lerch, Schröpfer, Steidl, Špiller, Valachovičová), zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno (Protokol o volbě radního je přílohou č. 9).
O dalších návrzích nebylo hlasováno, protože již byla RMH zvolena.
6 – Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta navrhl, aby finanční výbor měl 5 (pět) členů a kontrolní výbor také 5 (pět) členů.
Člen Mgr. Libor Schröpfer navrhl nově zvolenému ZMH, aby deklarovalo pouze zřízení finančního a kontrolního výboru a aby počty členů jednotlivých výborů a personální obsazení
nechalo na další zasedání ZMH. Připadá mu v okamžiku, kdy několik desítek vteřin jsou zvoleni zástupci našeho města, aby hlasovali o nějakých jménech. Navrhl členům ZMH deklarovat zřízení finančního a kontrolního výboru a další otázky projednávat až na dalším zasedání
ZMH.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu Mgr. Libora Schröpfera.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova odkládá na příští zasedání zřízení finančního výboru a
kontrolního výboru a určení počtu členů finančního výboru a kontrolního výboru.
Výsledek hlasování: pro 6 (Lerch, Menc, Schröpfer, Steidl, Špiller, Valachovičová), proti 9
(Burianová, Liška, Martínek, Mendřec, Ondrášiková, Polák, Šefl, Šlejmar, Žáková), zdržel se
0, nehlasoval 0.
Usnesení nebylo schváleno.
K návrhu nebyly vzneseny další protinávrhy.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor
bude pětičlenný a kontrolní výbor bude pětičlenný.
Výsledek hlasování: pro 9 (Burianová, Liška, Martínek, Mendřec, Ondrášiková, Polák, Šefl,
Šlejmar, Žáková), proti 6 (Lerch, Menc, Schröpfer, Steidl, Špiller, Valachovičová), zdržel se
0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
b) volba předsedy finančního výboru
Starosta navrhl, aby funkci předsedy finančního výboru vykonávala Ing. Zuzana Burianová.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí předsedkyní finančního výboru Ing. Zuzanu Burianovou.
Výsledek hlasování: pro 12 (Burianová, Lerch, Liška, Martínek, Mendřec, Ondrášiková,
Polák, Steidl, Šefl, Šlejmar, Špiller, Žáková), proti 0, zdržel se 3 (Menc, Schröpfer, Valachovičová), nehlasoval 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno (Protokol o volbě předsedy finančního výboru je přílohou
č. 10).
c) volba předsedy kontrolního výboru
Starosta navrhl, aby funkci předsedy kontrolního výboru vykonával pan František Martínek.
Před hlasováním nebyly členy ZMH podány žádné protinávrhy.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí předsedou kontrolního výboru pana Františka Martínka.
Výsledek hlasování: pro 9 (Burianová, Liška, Martínek, Mendřec, Ondrášiková, Polák, Šefl,
Šlejmar, Žáková), proti 0, zdržel se 6 (Lerch, Menc, Schröpfer, Steidl, Špiller, Valachovičová), nehlasoval 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno (Protokol o volbě předsedy kontrolního výboru je přílohou
č. 11).
d) volba členů finančního výboru
Starosta navrhl, aby členy finančního výboru byly zvoleny Ing. Jana Žáková a Mgr. Jindřiška
Ondrášiková. Starosta vyzval členy ZMH k podávání jiných návrhů na volbu členů finančního
výboru ZMH.
Člen ZMH Mgr. Libor Schröpfer uvedl, že když ZMH deklarovalo, že má být finanční výbor
a kontrolní výbor pětičlenný a ukazuje se, že hned při prvním hlasování nesplňujeme tuto
kvótu, opakovaně žádá, aby všichni členové finančního výboru a kontrolního výboru byli zvoStrana 7 (celkem 11)

leni na příštím zasedání ZMH. Oba výbory jsou zvoleny, mají své předsedy a myslí si, že pro
tuto chvíli je toto dostačující.
Členka ZMH Bc. Hana Valachovičová doplnila, že koaliční dohoda volebních stran
ANO 2011, ČSSD a ODS byla uzavřena již 15. 10. 2014 a tudíž měli dostatek času bavit se
o tom, koho chtějí v jakém výboru. Dále uvedla, že s nimi nikdo nejednal, ani nevěděli, kolika
členné výbory chtějí mít, a proto navrhla, aby jmenovitě byli členové těchto výborů zvoleni až
na příštím zasedání ZMH. V současné chvíli nejsou připraveni zvolit členy.
Místostarosta uvedl, že navrhli, aby výbory byly pětičlenné z důvodu, aby každá volební strana mohla do tohoto výboru zvolit svého zástupce. Chápe, že některé volební strany nejsou na
tuto možnost připraveny, proto se mohou dnes zvolit dva členové výboru a zbývající dva členy dovolit na dalším ZMH, zákon toto umožnuje.
Člen ZMH Mgr. Libor Schröpfer navrhl, aby bylo hlasováno o jeho protinávrhu, to znamená,
aby se dnes nehlasovalo o členech výborů.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu Mgr. Libora Schröpfera.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova odkládá volbu členů finančního výboru na příští zasedání
Zastupitelstva města Holýšova.
Výsledek hlasování: pro 8 (Burianová, Lerch, Menc, Schröpfer, Steidl, Šlejmar, Špiller, Valachovičová, proti 7 (Liška, Martínek, Mendřec, Ondrášiková, Polák, Šefl, Žáková), zdržel se
0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
e) volba členů kontrolního výboru
Starosta navrhl, aby členy kontrolního výboru byli zvoleni MUDr. Jaroslav Liška a paní Alena Burianová. Starosta vyzval členy ZMH k podávání jiných návrhů na volbu členů kontrolního výboru ZMH.
Člen ZMH Mgr. Libor Schröpfer navrhl stejné řešení, to znamená, aby volba členů kontrolního výboru byla až na dalším zasedání ZMH. Předseda kontrolního výboru byl zvolen a ohledně personálních otázek navrhl, aby se volilo až na příštím zasedání ZMH.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu Mgr. Libora Schröpfera.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova odkládá volbu členů kontrolního výboru na příští zasedání Zastupitelstva města Holýšova.
Výsledek hlasování: pro 8 (Burianová, Lerch, Menc, Schröpfer, Steidl, Šlejmar, Špiller, Valachovičová, proti 7 (Liška, Martínek, Mendřec, Ondrášiková, Polák, Šefl, Žáková), zdržel se
0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
7 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZMH
Tento bod přednesl starosta.
Starosta navrhl, aby byly stanoveny odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů ZMH takto:
člen rady …………………………………………………………………………….. 1.500 Kč
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člen zastupitelstva …………………………………………………………………….. 300 Kč
předseda výboru nebo komise ………………………………………………………… 500 Kč
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
a) Zastupitelstvo města Holýšova v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
ZMH takto:
člen rady ................................................................................................................ 1.500 Kč
člen zastupitelstva.................................................................................................... 300 Kč
předseda výboru nebo komise ................................................................................ 500 Kč
b) Zastupitelstvo města Holýšova v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích stanovuje, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna
neuvolněnému členovi ZMH poskytuje jako součet měsíčních odměn stanovených
pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě a).
c) Zastupitelstvo města Holýšova v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanovuje, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena ZMH se
budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode
dne složení slibu.
d) V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce (předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna náležet ode dne
zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
8 – Zpráva o činnosti Rady města Holýšova
Zprávu o činnosti RMH za uplynulé období přednesl místostarosta.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady města Holýšova
bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
9 – Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání – 6. 10. 2014
Kontrolu plnění usnesení ZMH z 6. 10. 2014 provedl místostarosta.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení
z posledního zasedání konaného dne 6. 10. 2014 bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
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Usnesení č. 22 bylo schváleno.
10 – Diskuse
Diskusi zahájil starosta.
Starosta vyjádřil poděkování bývalému starostovi města Holýšova Ing. Antonínu Pazourovi,
dále zastupitelstvu za vykonanou práci a uvedl, že se budou snažit, aby rovněž své úkoly
v nastávajícím období splnili velmi dobře.
Mgr. Libor Schröpfer vyjádřil poděkování všem voličům v Holýšově, kteří přišli k volbám,
a podle jeho názoru volební účast 42 % není příliš vysoká. Dále poděkoval voličům, kteří volili volební stranu Sdružení pro otevřenou společnost. Konstatoval, že nic nemá proti voličům,
kteří se rozhodli jinak. Dále uvedl výtku proti občanům, kteří prázdně „tlachají“ u sklenice
piva a nenajdou ani odvahu ani sílu se zúčastnit komunálních voleb. Také vyjádřil poděkování
Ing. Antonínu Pazourovi za 8 let plodné spolupráce. Popřál mu, aby se mu v osobním životě
dařilo a poděkoval dvěma zastupitelstvům, která vedla město Holýšov v letech 2006 – 2014.
Myslí si, že je za nimi vidět kus práce. Na závěr dodal, že za volební stranu Sdružení pro otevřenou společnost nechtějí novému vedení města házet klacky pod nohy. Pokud jim předloží
vedení města návrhy, které budou vycházet z jejich volebního programu, zcela jistě je podpoří. Na druhou stranu návrhy, které půjdou proti jejich volebnímu programu, podpořit rozhodně
nehodlají. Popřál novému vedení města, aby se mu dařilo, a myslí si, že štěstí ve své práci
budou rozhodně potřebovat.
Místostarosta taktéž vyjádřil poděkování za svoji osobu Ing. Antonínu Pazourovi za to, jak
8 let dobře řídil město Holýšov. Je mu líto, že se nedostal do zastupitelstva na další volební
období a dále, že jeho mateřská volební strana s ním nepočítala na post starosty pro další volební období. Dále poděkoval za kandidáty, kteří kandidovali za volební stranu ANO 2011,
všem voličům, a to jednak těm, kteří přišli k volbám, dále poté těm, kteří jim dali hlas a nestyděli se za to, že dávají hlas někomu jinému, než se předpokládalo. Na závěr dodal, že přeje
novému zastupitelstvu hodně zdaru do jeho práce v dalším volebním období a doufá, že
všechny spory budou řešit konstruktivně, v klidu a že se budou snažit o dohodu.
Starosta poděkoval přítomným za vysokou účast a ukončil zasedání ZMH v 19:00 hodin.
Přílohy zápisu:
1) Presenční listina členů ZMH
2) Presenční listina hostů
3) Listina prokazující složení slibu členů ZMH
4) Zveřejněné informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
5) Protokol o volbě starosty
6) Protokol o volbě místostarosty
7) Protokol o volbě radního
8) Protokol o volbě radního
9) Protokol o volbě radního
10) Protokol o volbě předsedy finančního výboru
11) Protokol o volbě předsedy kontrolního výboru
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Zápis vyhotovil:
Dne:

Ing. Romana Tesařová
11. listopadu 2014

Zapisovatelé:

Naděžda Kalinová, Ing. Romana Tesařová

Ověřovatelé zápisu: Martin Polák

Starosta:

…........................ dne ………………….

Jiří Šlejmar

…........................ dne ………………….

Mgr. Jan Mendřec

............................ dne ………………….

Razítko města Holýšov:
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