ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ

ZÁPIS
ze zasedání č. 1
(ustavující zasedání)
konaného dne 7. listopadu 2014

Místo zasedání:

Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10

Začátek a konec jednání:

15:05 – 16:10

Počet přítomných členů:

17

(dle prezenční listiny)

Počet omluvených členů:

0

(dle prezenční listiny)

Počet neomluvených členů:

0

Počet občanů:

35

(dle prezenční listiny hostů)
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Dosavadní starostka města Chropyně Ing. Věra Sigmundová zahájila v souladu s ustanovením § 103 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, veřejné zasedání Zastupitelstva města Chropyně v 15.05 hod. přivítáním všech přítomných.
Starostka dále konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je dle prezenční listiny přítomno 17 zastupitelů, a k přijetí
usnesení je třeba 9 hlasů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala stávající starostka přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu
přítomné zastupitele upozornila, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Starostka nejprve přečetla slib stanovený zákonem o obcích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji
funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Následně jmenovitě vyzvala přítomné zastupitele ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem do podpisového archu, který je součástí spisu tohoto
zasedání.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Starostka města upozornila zastupitele Ing. Jiřího Roseckého, že v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je v tuto chvíli v neslučitelnosti funkcí, neboť vykonává funkci
vedoucího Odboru vnitřních věcí Městského úřadu v Chropyni. Dle § 55 odst. 6 musí do tří dnů podniknout právní úkon směřující
k odstranění tohoto stavu.
Starostka dále navrhla, aby zapisovatelkami dnešního jednání byly Bc. Dana Jedličková a paní Renáta Valášková, ověřovateli zápisu pan
Josef Horák a pan Miroslav Charvát. Návrhovou komisi doporučila ve složení: předsedkyně paní Magda Rapantová, a členové Ing. Jaroslav Krejčíř a Bc. Ivo Novotný.

Usnesení ZM 1/01/2014:
Zastupitelstvo města Chropyně
určuje
hlasováním jako zapisovatele ustavujícího zasedání Bc. Danu Jedličkovou a paní Renátu Valáškovou a ověřovatele zápisu pana
Josefa Horáka a pana Miroslava Charváta a
schvaluje
návrhovou komisi ve složení: předsedkyně paní Magda Rapantová a členové Ing. Jaroslav Krejčíř a Bc. Ivo Novotný.
Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění
Starostka města předložila také návrh programu jednání.
Panu Charvátovi chyběl v předloženém návrhu programu jednání podnět pro nové předsedy kontrolního a finančního výboru k vypracování plánu práce na rok 2015. Starostka uvedla, že úkoly budou novým předsedům uloženy po jejich zvolení, nejde o nový samostatný
bod programu jednání.
Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nepodal další návrh, byl níže uvedeným usnesením schválen tento program zasedání:
1.

Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva města Chropyně

2.

Volební řád pro volbu orgánů Zastupitelstva města Chropyně

3.

Stanovení počtu místostarostů, zřízení rady města, určení počtu členů rady města a určení funkcí, ve kterých budou zastupitelé
dlouhodobě uvolněni

4.

Volba volební komise

5.

Schválení způsobu voleb

6.

Volba starosty města

7.

Volba místostarosty města

8.

Volba členů Rady města Chropyně

9.

Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně a určení počtu
jejich členů
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10.

Volba předsedy a členů Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně

11.

Volba předsedy a členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

12.

Projev starostky města

13.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a za výkon člena výborů u nečlenů zastupitelstva

14.

Delegování zástupce města na valné hromady společností, v nichž má město majetkovou účast, pro volební období 2014–2018

15.

Všeobecná rozprava

Usnesení ZM 2/01/2014:
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Chropyně.
Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění

1.

Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva města Chropyně

Ing. Věra Sigmundová předložila zastupitelstvu návrh jednacího řádu, který nahradí stávající jednací řád. Oproti jednacímu řádu, kterým
se zastupitelstvo řídilo v minulém volebním období dochází k drobným úpravám, především v souladu s vydanými metodikami ministerstva vnitra nebo zavedenou praxí.
Materiál tisk č. 0283-14ZM.
Rozprava:
Mgr. Vlasatý - V materiálu obsahujícím návrh nového jednacího řádu Zastupitelstva města Chropyně je uvedeno, že předchozí jednací
řád byl schválen dne 8. listopadu 2014.
Ing. Sigmundová - Jedná se tiskovou chybu na krycím listu tohoto materiálu, návrh nového jednacího řádu je v pořádku.
Rozprava byla ukončena.
Usnesení ZM 3/01/2014:
Zastupitelstvo města Chropyně v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
vydává
Jednací řád Zastupitelstva města Chropyně.
Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění

2.

Volební řád pro volbu orgánů Zastupitelstva města Chropyně

Ing. Věra Sigmundová předložila zastupitelstvu volební řád, kterým se řídí volba orgánů zastupitelstva, tedy starosty, místostarosty, členů
rady, předsedů výborů a členů výborů. Vzhledem k tomu, že ve volebním řádu není žádná změna a tudíž zůstává i nadále v platnosti
verze schválená v roce 2010, je zastupitelstvu předložen pouze na vědomí.
Materiál tisk č. 0284-14ZM
Rozprava:
Mgr. Vlasatý - V materiálu obsahujícím platnou verzi volebního řádu je uvedeno, že tato byla schválena 8. listopadu 2014.
Ing. Sigmundová - V důvodové zprávě k volebnímu řádu je tisková chyba, Volební řád pro volbu orgánů Zastupitelstva Města Chropyně
byl schválen 8. listopadu 2010.
Rozprava byla ukončena.
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Usnesení ZM 4/01/2014:
Zastupitelstvo města Chropyně
bere na vědomí
Volební řád pro volbu orgánů Zastupitelstva města Chropyně.
Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění

3.

Stanovení počtu místostarostů, zřízení rady města, určení počtu členů rady
města a určení funkcí, ve kterých budou zastupitelé dlouhodobě uvolněni

Předsedající předložila návrh, aby i následující volební období stanovilo zastupitelstvo města počet volených místostarostů na 1, zřídilo
radu města o celkovém počtu 5 členů (přičemž starosta a místostarosta jsou členy ze zákona) a určilo, že pro výkon funkce starosty a
místostarosty budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni.
Projednáno bez rozpravy.
Usnesení ZM 5/01/2014:
Zastupitelstvo města Chropyně
stanovuje
1.
2.

v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet volených
místostarostů na 1,
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů Rady města Chropyně na 5 a

určuje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že pro výkon
funkce starosty a místostarosty bude člen zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn.
Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění

4.

Volba volební komise

Ing. Sigmundová předložila návrh na obsazení volební komise, která bude na ustavujícím zasedání zastupitelstva řídit volbu orgánů
zastupitelstva města. Jako předsedkyni navrhla paní Dagmar Zapletalovou, jako členy komise Bc. et Bc. Tomáše Buksu a paní Hanu
Večeřovou.
Projednáno bez rozpravy.
Usnesení ZM 6/01/2014:
Zastupitelstvo města Chropyně
volí
volební komisi ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Chropyně ve složení: předsedkyně paní Dagmar Zapletalová a členové Bc. et Bc. Tomáš Buksa a paní Hana Večeřová.
Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění

5.

Schválení způsobu voleb

Ing. Sigmundová navrhla, aby jako způsob volby orgánů zastupitelstva města byla schválena veřejná volba aklamací. V případě více
kandidátů na právě volenou funkci se o kandidátech bude hlasovat v abecedním pořadí.
Rozprava:
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Mgr. Havela – Sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Chropyni navrhlo hlasování tajnou volbu.
Starostka rozpravu ukončila a nechala hlasovat o protinávrhu Sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Chropyni - hlasování tajnou
volbou.
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
způsob volby orgánů zastupitelstva města na ustavujícím zasedání zastupitelstva, a to tajnou volbou.
Pro: 3 (Havela, Krejčíř, Vlasatý), Proti: 14 (Bajgar, Blažek, Hloušek, Horák, Hrabalová, Charvát, Juřena, Kalinec, Langrová, Macháček,
Novotný, Rapantová, Rosecký, Sigmundová), Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Návrh nebyl přijat
Usnesení ZM 7/01/2014:
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
způsob volby orgánů zastupitelstva města na ustavujícím zasedání zastupitelstva, a to veřejnou volbu aklamací.
Pro: 14 (Bajgar, Blažek, Hloušek, Horák, Hrabalová, Charvát, Juřena, Kalinec, Langrová, Macháček, Novotný, Rapantová, Rosecký,
Sigmundová), Proti: 3 (Havela, Krejčíř, Vlasatý), Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění
Ing. Sigmundová předala řízení zasedání předsedkyni volební komise.

6.

Volba starosty města

Předsedkyně volební komise vyzvala v souladu s volebním řádem přítomné zastupitele k navržení kandidátů na funkci starosty města.
Českou stranou sociálně demokratickou byla navržena Ing. Věra Sigmundová, která se svou kandidaturou vyjádřila souhlas.
Pro Ing. Sigmundovou hlasovalo 13 zastupitelů. Podrobnosti o hlasování jsou součástí zápisu volební komise. Závěrečným konstatováním volební komise vzniká usnesení zastupitelstva.
Usnesení ZM 8/01/2014:
Zastupitelstvo města Chropyně v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
volí
Ing. Věru Sigmundovou, narozena

, bytem

do funkce starostky města Chropyně.
Hlasování viz zápis volební komise

7.

Volba místostarosty města

Předsedkyně volební komise vyzvala v souladu s volebním řádem přítomné zastupitele k navržení kandidátů na funkci místostarosty
města. Hnutím ANO 2011 byl navržen Ing. Jiří Rosecký a sdružením nezávislých kandidátů Společně pro Chropyni Mgr. Josef Havela,
oba se svou kandidaturou vyjádřili souhlas.
Pro Mgr. Havelu hlasovali 4 zastupitelé. Pro Ing. Roseckého hlasovalo 13 zastupitelů. Podrobnosti o hlasování jsou součástí zápisu
volební komise. Závěrečným konstatováním volební komise vzniká usnesení zastupitelstva.
Usnesení ZM 9/01/2014:
Zastupitelstvo města Chropyně v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
volí
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Pro: 15 (Bajgar, Blažek, Hloušek, Horák, Hrabalová, Charvát, Juřena, Kalinec, Langrová, Macháček, Novotný, Rapantová, Rosecký,
Sigmundová, Vlasatý), Proti: 0, Zdržel se: 2 (Havela, Krejčíř), Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění

14. Delegování zástupce města na valné hromady společností, v nichž má
město majetkovou účast, pro volební období 2014–2018
Ing. Věra Sigmundová předložila návrh na delegování zástupce města na valné hromady obchodních společností, v nichž má město
Chropyně majetkovou účast. Delegováni do těchto orgánů budou v případě jednoho zástupce ve valné hromadě starostka nebo místostarosta, v případě, že má město v tomto orgánu dva zástupce starostka a místostarosta.
Projednáno bez rozpravy.
Usnesení ZM 15/01/2014:
Zastupitelstvo města Chropyně v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
deleguje
na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má město Chropyně majetkovou účast, starostku města nebo místostarostu města a v případě, že má město v tomto orgánu dva zástupce starostku města a místostarostu města.
Pro: 16 (Bajgar, Blažek, Havela, Horák, Hrabalová, Charvát, Juřena, Kalinec, Krejčíř, Langrová, Macháček, Novotný, Rapantová, Rosecký, Sigmundová, Vlasatý), Proti: 0, Zdržel se: 1 (Hloušek), Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění

15. Všeobecná rozprava
Na úvod všeobecné diskuse připomněla návrh pana Charváta na uložení úkolu předsedům finančního a kontrolního výboru.
Usnesení ZM 16/01/2014:
Zastupitelstvo města Chropyně
ukládá
a)

předsedovi Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně připravit plán práce finančního výboru na rok 2015 a tento
předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva,

b)

předsedovi Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně připravit plán práce kontrolního výboru na rok 2015 a tento
předložit na nejbližším zasedání zastupitelstva.

Pro: 16 (Bajgar, Blažek, Havela, Hloušek, Horák, Hrabalová, Charvát, Juřena, Kalinec, Krejčíř, Langrová, Macháček, Novotný, Rapantová, Sigmundová, Vlasatý), Proti: 0, Zdržel se: 1 (Rosecký), Nepřítomno: 0
Schváleno v předloženém znění
Starostka města poté veřejně poděkovala dlouholetým členům zastupitelstva města
za jejich obětavou práci pro město.

a

Pan Blažek - Se dotazoval na fázi příprav protipovodňových opatření I pro město Chropyně, tedy jak dopadlo výběrové řízení, s kým byla
uzavřena smlouva na zpracování studie proveditelnosti a také na to, kdo bude za město Chropyně stanoven jako osoba pověřená jednáním s touto firmou.
Ing. Sigmundová - Sdělila, že na základě výběrového řízení byla podepsána smlouva s firmou Šindlar, s.r.o., Hradec Králové, před několika dny. O průběhu celé této záležitosti bude samozřejmě průběžně zastupitelstvo informováno. Studie proveditelnosti i projektová dokumentace pro územní řízení by měly být připraveny do dubna 2015. K osobě zodpovědné za jednání s firmou uvedla, že si sice s novým
místostarostou ještě nerozdělili kompetence, ale předpokládá, že velké investiční akce zůstanou v její kompetenci a že osobou odpovědnou k jednání s touto firmou bude pravděpodobně ona.
Pan Blažek - Upozornil na příliš krátký termín na to, aby byl návrh projednán se všemi dotčenými vlastníky pozemků.
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Ing. Sigmundová - Ujistila, že firma s projednáním se všemi vlastníky dotčených pozemků počítá, ale tento termín realizace po městu
požaduje poskytovatel dotace.
Pan Maršálek – Vznesl dotaz, proč se dnes členkou zastupitelstva stala paní Božena Hrabalová a jaké důvody měl Ing. Kotula ke svému
odstoupení.
Ing. Sigmundová - Omluvila se přítomným, že hned v úvodu dnešního zasedání opomněla sdělit, že Ing. Kotula k 31. říjnu 2014 podal
rezignaci na funkci člena zastupitelstva a na jím uvolněné místo nastoupila první náhradnice hnutí ANO 2011 paní Hrabalová. Ing. Kotula
zůstává tajemníkem MěÚ a i pro něj stejně jako pro Ing. Roseckého platí, že výkon jeho funkce je s výkonem člena zastupitelstva neslučitelný.
Ing. Kotula - Sdělil, že do voleb vstupoval se snahou získat pro hnutí ANO 2011 post starosty či místostarosty. Na post místostarosty byl
také po volbách navržen. Nesouhlasí s tím, že uzavřená koalice ČSSD, ANO 2011 a KSČM nerespektuje volební výsledky, nerespektuje
skutečnost, že třetím nejsilnějším subjektem ve volbách bylo sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Chropyni. Toto sdružení bylo
z vyjednávání vyloučeno. Byť proti KSČM a lidem z této kandidátky nemá žádné osobní výhrady. S povolebním vyjednáváním však není
spokojen, a proto post místostarosty přenechal Ing. Roseckému, také z kandidátky hnutí ANO 2011.
pan Maršálek - Požádal o vyjasnění okamžiku, kdy se kandidát stává zastupitelem.
Ing. Sigmundová - Zastupitelem se stává kandidát okamžikem zvolení, tedy v tomto případě dne 11. října 2014.
Ing. Kotula - Mandát získává člen zastupitelstva okamžikem zvolení, ale je zde povinnost na nejbližším zasedání zastupitelstva, kterého
se zúčastní, tento mandát potvrdit složením slibu.
Pan Charvát - Ujistil přítomné, že zastupitelé z řad KSČM vždy vykonávali svou funkci zodpovědně. Potvrdil, že povolební vyjednávání
nebyla jednoduchá a konstatoval, že KSČM nebylo s postojem hnutí ANO 2011 v tomto povolební vyjednávání spokojeno. Hnutí ANO
2011 jako druhý nejúspěšnější subjekt těchto voleb získalo post místostarosty a člena rady, mělo by být se svým výsledkem spokojeno.
Mgr. Havela - Využil příležitost k tomu, aby poděkoval za hlasy voličům sdružení nezávislých kandidátů Společně pro Chropyni. K hodnocení složitých povolebních vyjednávání uvedl, že jejich sdružení bylo z těchto jednání vyloučeno, jsou z výsledku koaličního vyjednávání zklamáni, a proto se již na tomto zasedání všichni tři zastupitelé z řad sdružení postavili svými protinávrhy na stranu opozice.
Ing. Sigmundová - Povolební vyjednávání byla složitá, perná a komplikovaná. Tímto ustavujícím zasedáním povolební vyjednávání skončila a připomněla všem zastupitelům, že je třeba se konečně pustit do společné práce.
Starostka města poděkovala za vstřícnost a rychlost dnešního jednání, občanům za zájem a účast na zasedání. V 16.00 zasedání zastupitelstva ukončila.
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