město Holýšov
Zastupitelstvo města Holýšova

ZÁPIS

ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Holýšova,
konaného dne 31. října 2018 od 18:00 hodin
(celkově 179. zasedání, 1. ve volebním období 2018 - 2022)

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 Mgr. Janem Mendřecem (dále jen předsedající).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon
o obcích), konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19. 10. 2018 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 23. 10. 2018. 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).
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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 Holýšova 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.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova konstatuje, že všichni nově zvolení členové Zastupitelstva
města Holýšova složili slib v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 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. Jan Cendelín, Ing. Martin Pytlík
a MUDr. Karel Steidl.
Za členy volební komise byli předsedajícím navrženi MUDr. Ludmila Wabneggerová, pan
Miroslav Kleisner a Bc. Helena Marková.
Jako ověřovatelé zápisu byli předsedajícím navrženi Mgr. Bc. Kamil F. Šefl a pan Radek
Špiller.
Jako zapisovatelé byly starostou navrženy paní Naděžda Kalinová a paní Petra Sušická.
K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
O návrzích bylo hlasováno odděleně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí návrhovou komisi ve složení Ing. Jan Cendelín,
Ing. Martin Pytlík a MUDr. Karel Steidl.
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 MUDr. Ludmila Wabneggerová, pan Miroslav Kleisner a Bc. Helena Marková.
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Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí ověřovatele zápisu Mgr. Bc. Kamila F. Šefla a pana Radka Špillera.
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 paní Petru
Sušickou.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

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 byl
vznesen návrh:
Mgr. Ing. Jan Lerch (dále jen Mgr. Ing. Lerch) podal protinávrh, aby z programu byly vypuštěny body 8 a 9, a to Zpráva o činnosti Rady města Holýšova a Kontrola plnění usnesení z posledního zasedání. Uvedl, že podle jednacího řádu jsou stálými body zasedání
ZMH. ZMH, které jednací řád schválilo, může rozhodnout, že některá ustanovení nebudou
aplikována. Má za to, že účelem tohoto zasedání je zvolit vedení města a tyto víceméně
formální záležitosti bude možné provést na dalším zasedání zastupitelstva. Takže navrhl
vypustit body 8 a 9.
Předsedající dal hlasovat o protinávrhu Mgr. Ing. Lercha.
Návrh usnesení:
ZMH schvaluje následující pořad 179. zasedání:
1) Zahájení zasedání
2) Složení slibu členy ZMH
3) Volba návrhové komise, volební komise, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelů
4) Schválení programu
5) Volba starosty, místostarosty a členů rady města
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové ZMH uvolněni
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6)

7)
8)
9)

c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města
d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) volba členů Rady města Holýšova
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
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZMH
Diskuse
Závěr

Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Šefl), nehlasoval 0.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

5 – Volba starosty, místostarosty a členů Rady města Holýšova
a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby ZMH volilo pouze jednoho místostarostu. Byl vznesen jiný návrh:
Ing. Martin Pytlík (dále jen Ing. Pytlík) poděkoval osobně občanům za to, že přišli k volbám
a neváhali a trochu zastupitelstvo osvěžili. K počtu místostarostů uvedl, že by někdo mohl
říct, že pro druhého místostarostu není dost práce. Může to říci ten, kdo se nedívá na
dlouhodobý rozvoj města. Když se podíváme na rozpočet města Holýšova za poslední tři
roky – rok 2015 plus 6 miliónů Kč, rok 2016 plus 36 miliónů Kč, rok 2017 plus 54 miliónů Kč,
vše ze zdroje webové stránky města Holýšova. V roce 2017 z 54 miliónů Kč činilo 43 miliónů Kč podíl prodeje bytů Na Stráni. Za poslední tři roky je město v plusu 53 miliónů Kč. Na
účtu města je v současné době 80 miliónů Kč. Panuje všeobecná téze, že stát se dá řídit
jako firma, s čímž zásadně nesouhlasil, protože ve firmě chcete mít primárně zisk, ale ve
veřejné správě je úkolem mít vyrovnaný rozpočet. Z toho vyplývá, že nejsou dostatečné
personální zdroje na úrovni města, aby se zabývaly strategickým a dlouhodobým plánem
rozvoje města, tak aby to všichni živě ve městě viděli, že se něco děje. Z tohoto důvodu
navrhl, aby zastupitelstvo mělo dva místostarosty. Uvedl další drobné zdůvodnění – na
facebooku jejich stran se občané dozvěděli, že nedojde k navýšení nákladů. Na městském
úřadě je pozice referenta, kterou navrhnou nově neobsadit. A zaměstnankyně, která tuto
funkci zastává, se posune na funkci místostarostky, ale zároveň se k této pozici přesune její
zodpovědnost veřejného opatrovníka města. Tuto funkci budou navrhovat, aby nově
spadala pod kompetenci místostarostky. Zároveň významně ušetří na externích poradenStrana 4 (celkem 14)

ských službách. V součtu město tím, že se vytvoří nová pozice druhého místostarosty, nebude v mínusu. Obě místostarostky budou mít jasně dané kompetence a budou mít dané
zodpovědnosti a RMH budou mít dané i priority, za které budou zodpovídat.
Dále uvedl, že chtějí, aby byl jasný strategický plán rozvoje města. Zopakoval svůj protinávrh, aby město mělo dva místostarosty.
Dosavadní starosta Mgr. Jan Mendřec uvedl, že Holýšov má 5 tisíc obyvatel, díval se na
okolní stejná nebo větší města, která mají stejný nebo větší rozpočet než Holýšov, a všude
mají jednoho místostarostu. Dva místostarostové začínají na počtu obyvatel 11 tisíc, např.
Domažlice, Klatovy. Všechno se dá vysvětlit, ale myslí si, že finanční navýšení z rozpočtu
bude až 1,3 miliónu Kč.
Mgr. Bc. Kamil F. Šefl (dále jen Mgr. Bc. Šefl) nejdříve poděkoval voličům, kteří přišli
k volbám a podíleli se tak na samosprávě města Holýšova. Dále poděkoval těm, kteří dali
hlas uskupení, kde on kandidoval jako lídr. K návrhu dvou místostarostů uvedl, že se to
hezky zdůvodňuje, ale podstatou je, že pracovní náplň, kterou dneska dělá referent, bude
dělat místostarostka za dvojnásobnou mzdu.
Ing. Pytlík – znovu zopakoval 80 miliónů Kč na účtech města, za poslední tři roky přebytek
96 miliónů Kč, když odečte 43 miliónů Kč za podíl za prodej, tak je přebytek 53 miliónů Kč.
A dále celá agenda rozhodně nepřejde na pozici místostarostky, pouze veřejný opatrovník.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZMH i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající dal hlasovat o protinávrhu Ing. Pytlíka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje zvolení dvou místostarostů.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 4 (Mendřec, Šefl, Cendelín, Wabneggerová), zdržel se 1
(Kleisner), nehlasoval 0.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
b) určení funkcí, pro které budou členové ZMH uvolněni
Předsedající navrhl ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 zákona o obcích, aby členové ZMH
byli uvolněni pro výkon funkce starosty města a místostarosty města.
Pan Radek Špiller (dále jen pan Špiller) nejdříve poděkoval voličům, že přišli k volbám a že
podpořili hlavně sdružení PRO Holýšov, které volby vyhrálo. Na základě dohody koaličních
stran a sdružení PRO Holýšov, ODS a SOS Holýšov navrhl, aby funkce starosty a obou místostarostů byly uvolněné.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZMH i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Předsedající dal hlasovat o protinávrhu pana Špillera.
Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, určuje, že pro výkon funkcí starosty a dvou
místostarostů budou členové zastupitelstva uvolněni.
Výsledek hlasování: pro 11, proti 4 (Mendřec, Šefl, Cendelín, Wabneggerová), zdržel se 0,
nehlasoval 0.
Usnesení č. 8 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.
Mgr. Bc. Šefl podal návrh na tajné hlasování, protože podle jeho názoru je tato volba jediná demokratická.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZMH i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Předsedající dal hlasovat o protinávrhu Mgr. Bc. Šefla.
Návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a členů
Rady města Holýšova.
Výsledek hlasování: pro 3 (Mendřec, Šefl, Wabneggerová), proti 11, zdržel se 1 (Kleisner),
nehlasoval 0.
Usnesení nebylo schváleno.
d) volba starosty
Předsedající vyzval členy ZMH k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy:
Člen ZMH Bc. Hana Valachovičová poděkovala občanům, že přišli k volbám a zároveň
poděkovala, že přišli na ustavující zasedání ZMH. Dále navrhla zvolit do funkce starosty
Mgr. Libora Schröpfera.
Člen ZMH Mgr. Bc. Kamil F. Šefl navrhl zvolit do funkce starosty Bc. Hanu Valachovičovou,
a to z toho důvodu, že ve volbách dostala nejvíce hlasů a pro něj to znamená, že občané
si jí přejí jako starostku. Před čtyřmi roky jsme byli poučeni, že starostou by měl být zvolen
ten, kdo dostal nejvíce hlasů.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZMH i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Předsedající dal hlasovat o návrhu Bc. Valachovičové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí starostou města Holýšova Mgr. Libora Schröpfera.
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 5 (Kleisner, Wabneggerová, Cendelín, Mendřec, Šefl, nehlasoval 0.
Usnesení č. 9 bylo schváleno (Protokol o volbě starosty je přílohou č. 5).
Předsedající popřál nově zvolenému starostovi města Holýšova Mgr. Liboru Schröpferovi
(dále jen starosta) vše nejlepší ve své funkci. Po zvolení starosta převzal vedení zasedání
a na úvod poděkoval také všem voličům, koaličním partnerům, v první řadě PRO Holýšov
a Bc. Valachovičové, a dále ODS za podporu na starostu. Zavzpomínal na svá zastupitelská léta, poděkoval bývalému vedení za odvedenou práci. Dále poděkoval své rodině
a všem za podporu.
e) volba místostarostů
Starosta vyzval členy ZMH k podávání návrhů na funkci místostarostů. Byly podány následující návrhy:
Starosta navrhl zvolit do funkcí místostarostů Bc. Hanu Valachovičovou a Alenu Burianovou.
Člen ZMH Mgr. Bc. Kamil F. Šefl navrhl zvolit do funkcí místostarostů Bc. Hanu Valachovičovou a pana Radka Špillera.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZMH i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
O návrzích bylo hlasováno odděleně.
Starosta dal hlasovat o svém návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí místostarostkou města Holýšova Bc. Hanu Valachovičovou.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 1 (Cendelín), zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 10 bylo schváleno (Protokol o volbě místostarosty je přílohou č. 6).
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí místostarostkou města Holýšova paní Alenu Burianovou.
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Výsledek hlasování: pro 10, proti 5 (Cendelín, Kleisner, Mendřec, Šefl, Wabneggerová),
zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 11 bylo schváleno (Protokol o volbě místostarosty je přílohou č. 7).
f)

volba členů Rady města Holýšova

Starosta vyzval členy ZMH k podávání návrhů na funkce dvou členů Rady města Holýšova
(dále jen RMH). Byly podány následující návrhy:
Člen ZMH pan Ondřej Švarc navrhl zvolit do funkce člena RMH pana Radka Špillera.
Členka ZMH Ing. Zuzana Burianová navrhla zvolit do funkce člena RMH Ing. Martina Pytlíka.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZMH i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
O návrzích bylo hlasováno odděleně.
Starosta dal hlasovat o návrhu pana Švarce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí členem Rady města Holýšova pana Radka Špillera.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 2 (Kleisner, Mendřec), zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 12 bylo schváleno (Protokol o volbě radního je přílohou č. 8).
Starosta dal hlasovat o návrhu Ing. Burianové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí členem Rady města Holýšova Ing. Martina Pytlíka.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 1 (Kleisner), zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 13 bylo schváleno (Protokol o volbě radního je přílohou č. 9).

6 – Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta úvodem informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117odst. 2
a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího ZMH
zaniklo spolu se zánikem původního ZMH. ZMH určuje počet členů výboru, který musí být
lichý (§117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně
tři členy. Členy výboru mohou být členové ZMH i jiné osoby, pouze předsedou výboru
může být jen člen ZMH (§117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního
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výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník ani osoby zabezpečující rozpočtové
a účetní práce na Městském úřadě Holýšov (§119 odst. 1 zákona o obcích).
Mgr. Ing. Lerch navrhl, aby finanční výbor byl pětičlenný a kontrolní výbor také pětičlenný.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZMH i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starosta dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor bude pětičlenný a kontrolní výbor bude pětičlenný.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 14 bylo schváleno.
b) volba předsedy finančního výboru
Starosta vyzval členy ZMH k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy.
Člen ZMH Ing. Martin Pytlík navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Zuzanu Burianovou.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZMH i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starosta dal hlasovat o návrhu Ing. Pytlíka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí předsedkyní finančního výboru Ing. Zuzanu Burianovou.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 15 bylo schváleno (Protokol o volbě předsedy finančního výboru je přílohou
č. 10).
c)

volba předsedy kontrolního výboru

Starosta vyzval členy ZMH k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy.
Člen ZMH Bc. Hana Valachovičová navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru
pana Miroslava Kleisnera.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZMH i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Starosta dal hlasovat o návrhu Bc. Valachovičové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí předsedou kontrolního výboru Miroslava Kleisnera.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 2 (Mendřec, Šefl), zdržel se 1 (Cendelín), nehlasoval 0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno (Protokol o volbě předsedy kontrolního výboru je přílohou
č. 11).
d) volba členů finančního výboru
Starosta vyzval členy ZMH k podání návrhů na členy finančního výboru a kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy.
Člen ZMH Mgr. Ing. Jan Lerch navrhl členy finančního výboru pana Radka Špillera
a Ing. Hanu Kristkovou.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZMH i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starosta dal hlasovat o návrhu Mgr. Ing Lercha.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí členem finančního výboru pana Radka Špillera.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí členem finančního výboru Ing. Hanu Kristkovou.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 18 bylo schváleno.
e) volba členů kontrolního výboru
Starosta vyzval členy ZMH k podání návrhů na členy finančního výboru a kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy.
Člen ZMH Ing. Martin Pytlík navrhl členy kontrolního výboru Mgr. Ing. Jana Lercha,
Ing. Evžena Mence, Bc. Jana Myslíka a paní Petru Fictumovou.
Před hlasováním byla dána možnost členům ZMH i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starosta dal hlasovat o návrhu Ing. Pytlíka.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města Holýšova volí členem kontrolního výboru Mgr. Ing. Jana Lercha.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 19 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí členem kontrolního výboru Ing. Evžena Mence.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 20 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí členem kontrolního výboru Bc. Jana Myslíka.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 21 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova volí členem kontrolního výboru paní Petru Fictumovou.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 0.
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

7 – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZMH
Tento bod přednesl starosta.
Starosta navrhl, aby neuvolněným členům ZMH byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona
o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna. Odměny byly stanoveny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů ZMH takto:
člen rady ........................................................................................................................2.000 Kč za měsíc
předseda výboru nebo komise ................................................................................ 1.500 Kč za měsíc
člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu ...................................................... 1.000 Kč za měsíc
člen zastupitelstva bez dalších funkcí ..................................................................... 1.000 Kč za měsíc
Ing. Zuzana Burianová je přesvědčena, že odměna 2.000 Kč členu RMH není adekvátní
k tomu, jak je časově náročná, pokud tuto práci chtějí vykonávat zodpovědně. Navrhla,
aby členové RMH dostali odměnu ve výši 3.500 Kč, což není ani polovina toho, co připouští nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Ostatní by ponechala beze změny.
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Před hlasováním byla dána možnost členům ZMH i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Starosta dal hlasovat o protinávrhu Ing. Burianové.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Holýšova:
a) v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon o obcích), stanovuje odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva města Holýšova takto:
člen rady........................................................................................................... 3.500 Kč za měsíc
předseda výboru nebo komise ..................................................................... 1.500 Kč za měsíc
člen výboru, komise nebo zvláštního orgánu ............................................ 1.000 Kč za měsíc
člen zastupitelstva bez dalších funkcí .......................................................... 1.000 Kč za měsíc
b) v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje, že při souběhu výkonu dvou a více funkcí se odměna neuvolněnému členovi Zastupitelstva
města Holýšova poskytuje až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce (do tohoto
souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady města, předsedy
nebo člena výboru zastupitelstva města, předsedy nebo člena komise rady města
anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu města).
c) v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje, že odměny
za výkon neuvolněného člena Zastupitelstva města Holýšova se budou poskytovat od
1. 11. 2018. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. 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).
d) v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích rozhodlo o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Holýšova takto:
předseda výboru nebo komise ..................................................................... 1.500 Kč za měsíc
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Šefl), nehlasoval 0.
Usnesení č. 23 bylo schváleno.

8 – Diskuse
Vedoucí Stavebního odboru Městského úřadu Holýšov pan Jaroslav Kubica jako nejstarší
zaměstnanec města poblahopřál novému vedení, upozornil na mnoho práce a potřeby
nápravy. Žádal o urychlené zvolení odpovědného zastupitele pro územní plán, a to hlavně
z důvodu obchvatu. Přál si, aby vztahy byly takové, aby zaměstnanci nechodili se strachem
do práce.
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Mgr. Bc. Šefl měl jednu technickou poznámku, proč se zdržel hlasování u hlasování o odměnách členů ZMH. Myslel, že se bude hlasovat o každé částce odměny zvlášť, protože
s některými souhlasí a některými nesouhlasí. Pogratuloval novému starostovi a celému
ZMH a doufá, že budou pro město pracovat tak, aby se tu měli všichni dobře.
Starosta také poděkoval. Doufá, že opoziční členové ZMH budou vše hlídat a také svými
smysluplnými návrhy přispějí k lepšímu životu v Holýšově.
Bc. Valachovičová poděkovala za uvolněnou místostarostku a přeje si, aby ZMH nebylo
rozděleno na koalici a opozici, ale aby pracovalo společně všech 15 členů. Byla celé čtyři
roky v opozici a bylo to velice náročné se připravovat jako opoziční zastupitel. Požádala
občany, aby občas přišli na zasedání ZMH, kde se projednávají důležité věci pro občany.
Popřála všem členům ZMH, aby se jim dobře pracovalo a byl za nimi za 4 roky vidět kus
práce. Doufá, že občané uvidí, že se vyplatily dvě uvolněné místostarostky a uvolněný starosta. Pozvala občany, aby kdykoliv přišli se svými problémy na radnici.
Ing. Pytlík – navázal na Bc. Valachovičovou a promluvil o komisích, kde chtějí udělat změny, aby vše probíhalo v souladu s tím, jak chtějí město vést a zároveň veřejně zopakoval,
že v prvních listopadových dnech osloví všechny zástupce stran, které nejsou v koalici, tedy ČSSD, ANO, ale i KSČM a SPD, aby doplnily nebo navrhly jejich jednotlivé zástupce do
jednotlivých komisí. Myslí si, že je to fér.
Mgr. Mendřec – uvedl, že zítra bude předávat funkci novému starostovi, a že k tomu přistupoval zodpovědně. Nabídl i další spolupráci.
Starosta – poděkoval, uvedl, že zkušenosti Mgr. Mendřece nechce znehodnocovat nebo
zahodit, jsou rozdělané dvě stavební akce, hlavně je to tedy chodník do Dolní Kamenice
a byl by rád, až se bude chodník otevírat, aby se Mgr. Mendřec této akce zúčastnil.

Starosta poděkoval přítomným za vysokou účast a ukončil zasedání ZMH v 19:15 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 místostarosty
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:

Naděžda Kalinová
1. listopadu 2018

Zapisovatelé:

Naděžda Kalinová, Petra Sušická

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Bc. Kamil F. Šefl

Starosta:

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

Radek Špiller

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

Mgr. Libor Schröpfer

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

Razítko města Holýšov:
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