Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza
ze dne 15. 11. 2010
Přítomni:
p. Antonín Brašna, p. Petr Grün, pí. Ivana Horská, pí. Milena Kaprová,
MUDr. Monika Kepková, p. Jan Lusk, Bc. Jitka Martínková, p. Václav Mildorf,
p. Pavel Moláček, Bc. Zdeněk Procházka, Ing. Petr Riedl, doc. Mgr. Václav Richtr CSc.,
p. Milan Sobota, Ing. Vojtěch Šedivec, MUDr. František Šlauf, Mgr. Alena Šůmová,
p. Jaroslav Veverka, p. Marek Vondrák, p. Bohuslav Zimerhakl, Ing. Radek Želízko.
Omluveni:
p. Jiří Kříž
Veřejné ustavující zasedání Zastupitelstva města Horní Bříza na volební období 2010-2014
zahájil místostarosta města zvolený na volební období 2006-2010 Ing. Petr Riedl a předal
slovo nejstaršímu zvolenému členu zastupitelstva města p. Václavu Mildorfovi, který byl
pověřen vedením zasedání do doby zvolení nového starosty města.
Předsedající konstatoval, že je dle presenční listiny přítomno 20 členů zastupitelstva města
z celkového počtu 21 všech zvolených zastupitelů a zastupitelstvo města je tedy usnášení
schopné a může právoplatně jednat a rozhodovat ve všech bodech. Dále upozornil členy
zastupitelstva, že k platnému přijetí usnesení, volbě nebo rozhodnutí je potřeba souhlasu
nadpoloviční většiny hlasů všech zvolených členů zastupitelstva.
Za pořizovatele zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města (dále jen ZM)
Horní Bříza byla navržena pí. Miloslava Hladíková a p. Ladislav Čech. Připomínky ani jiné
návrhy z řad členů zastupitelstva města nebyly. Zastupitelé schválili, aby
pí. Miloslava Hladíková a p. Ladislav Čech byli pověřeni pořízením zápisu z ustavujícího
zasedání. (20 hlasů pro)
Členy mandátové komise pro ověření platnosti voleb byli navrženi: Mgr. Alena Šůmová,
p. Milan Sobota, p. Antonín Brašna. Protinávrh ani připomínka nebyly. Navržení členové ZM
souhlasí se svou nominací na členy mandátové komise. ZM schválilo mandátovou komisi dle
předloženého návrhu. (20 pro)
Předsedající požádal členy mandátové komise o provedení platnosti voleb členů
Zastupitelstva města Horní Bříza a přerušil na dobu kontroly mandátů jednání ZM.
Po provedené kontrole mandátů jednotlivých členů ZM přednesla členka mandátové komise
Mgr. Alena Šůmová zprávu mandátové komise. Mandátová komise potvrdila platnost voleb u

20 přítomných členů ZM. Mandátová komise neprovedla kontrolu u zvoleného člena ZM
p. Jiřího Kříže z důvodu jeho nepřítomnosti, údajně se vzdal mandátu. Kontrola bude
provedena na nejbližším veřejném zasedání ZM.
K přednesené zprávě mandátové komise nebyly připomínky ani dotazy. Zprávu mandátové
komise schválilo ZM jednomyslně. (20 pro)
Na základě předložené zprávy mandátové komise předsedající konstatoval, že všichni
přítomní členové Zastupitelstva města Horní Bříza byli řádně zvoleni a v období od jejich
zvolení do doby konání ustavujícího zasedání u nikoho nevznikl důvod k zániku mandátu dle
§ 55 zákona č 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí v platném znění. Kontrolou byla
ověřena platnost „Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města“ a bylo přistoupeno ke
složení „Slibu člena zastupitelstva města“. Upozornil, že slib skládají všichni členové ZM.
Odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek ztrátu mandátu.
Předsedající požádal člena ZM MUDr. Moniku Kepkovou, aby přečetla slib člena
zastupitelstva města ve smyslu § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění.
Současně požádal všechny přítomné, aby povstali. MUDr. Monika Kepková přednesla slib
člena ZM ve znění:
„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.“
Každý člen ZM složil slib do rukou předsedajícího podáním ruky a pronesením slova
„slibuji“. Složení slibu potvrdili přítomní členové ZM podpisem na společnou listinu.
Předsedající složil slib do rukou člena ZM, který znění slibu přednášel
MUDr. Monika Kepková.
Předsedající předložil návrh programu ustavujícího zasedání ZM Horní Bříza:
Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise pro ověření platnosti voleb
3. Složení slibu zastupitelstva města
4. Určení ověřovatelů zápisu
5. Určení návrhové komise
6. Volba volební komise
7. Volba starosty města
8. Volba místostarosty města
9. Volba členů rady města
10. Volba předsedy a členů finančního výboru
11. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
12. Různé
13. Diskuse

14. Usnesení
15. Závěr
K předloženému návrhu programu ustavujícího zasedání měl protinávrh člen ZM Ing. Vojtěch
Šedivec. Navrhuje zařadit za bod č. 11 doplňující bod a to zrušení funkce tajemníka MěÚ.
ZM schválilo předložený protinávrh programu. (17 pro, 3 proti)
Předsedající přednesl schválený program rozšířený o 1 bod.
Program:
1. Zahájení
2. Volba mandátové komise pro ověření platnosti voleb
3. Složení slibu zastupitelstva města
4. Určení ověřovatelů zápisu
5. Určení návrhové komise
6. Volba volební komise
7. Volba starosty města
8. Volba místostarosty města
9. Volba členů rady města
10. Volba předsedy a členů finančního výboru
11. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
12. Zrušení funkce tajemníka MěÚ
13. Různé
14. Diskuse
15. Usnesení
16. Závěr
Za ověřovatele zápisu byli předsedajícím navrženi: doc. Mgr. Václav Richtr CSc. a
p. Jan Lusk. Protinávrh ani připomínka nebyly. Navržení se svou nominací souhlasili.
ZM schválilo ověřovatele dle předloženého návrhu. (20 pro)
Za členy návrhové komise pro předložení návrhu usnesení z ustavujícího veřejného zasedání
byli navrženi: Ing. Radek Želízko, p. Petr Grün a p. Pavel Moláček. K předloženému návrhu
nebyla žádná připomínka ani protinávrh. Navržení členové návrhové komise se svou
nominací souhlasí.
ZM schválilo návrhovou komisi dle předloženého návrhu předsedajícího. (20 pro)
Za členy volební komise byli předsedajícím navrženi: Bc. Zdeněk Procházka,
MUDr. Monika Kepková a p. Marek Vondrák. K předloženému návrhu nebyla žádná
připomínka ani protinávrh. Všichni navržení se svou nominací souhlasili.
ZM schválilo volební komisi dle předloženého návrhu. (20 pro)

Dalším bodem jednání ustavujícího zasedání ZM byla volba starosty města. Předsedající
upozornil členy ZM, že k platné volbě starosty města, místostarosty města, členů rady města a
ostatních bodů jednání je nutná nadpoloviční většina hlasů zvolených členů zastupitelstva
města. Předtím je také nutné stanovit, zda volba bude probíhat aklamací nebo tajným
hlasováním a bude hlasováno dle abecedního seznamu nebo dle počtu hlasů získaných při
volbách. Dále zdůraznil, pokud jeden z kandidátů jako první obdrží nadpoloviční většinu
hlasů všech členů ZM, je zvolen a volba končí.
ZM schválilo volbu starosty města aklamací. (14 pro, 6 proti)
Předsedající předložil návrh, aby pořadí navržených kandidátů na starostu města bylo dle
abecedního seznamu. ZM předložený návrh jednomyslně odsouhlasilo. (20 pro)
Předsedající požádal zástupce jednotlivých kandidujících politických stran a hnutí, aby
podávali návrhy na zvolení starosty města
NÁVRHY na funkci starosty města:
Ing. Radek Želízko navrhl na funkci starosty města Ing. Vojtěcha Šedivce.
Jiný návrh nebyl. Navržený kandidát se svou nominací souhlasil.
Členka ZM pí. Ivana Horská se vzdala hlasování z důvodu možné podjatosti.
ZM schválilo Ing. Vojtěcha Šedivce starostou města na volební období 2010-2014
počtem hlasů: 14 pro, 5 proti, 1 se zdržel.
Předsedající konstatoval, že navržený kandidát na starostu města Ing. Vojtěch Šedivec získal
14 hlasů členů ZM z celkového počtu 21 hlasů všech zvolených členů ZM a tím byl zvolen
starostou města na volební období 2010 – 2014, k čemuž mu poblahopřál, ukončil hlasování o
volbě starosty města, nově zvolenému starostovi předal slovo a požádal ho, aby se od tohoto
okamžiku ujal řízení ustavujícího zasedání ZM.
Nově zvolený starosta města Ing. Vojtěch Šedivec poděkoval p. Václavu Mildorfovi za
dosavadní vedení ustavujícího zasedání a zároveň poděkoval přítomným za projevenou
důvěru.
Následujícím bodem ustavujícího zasedání byla volba místostarosty města dle ust. §104
zákona o obcích. Starosta konstatoval, že je nutné stanovit počet místostarostů města, zda
bude funkce uvolněná a zda bude volba probíhat aklamací nebo tajným hlasování.
Starosta navrhl, aby byli zvoleni dva místostarostové a pro výkon funkce byl jeden uvolněn a
druhý neuvolněn.
K předloženému návrhu nebyl žádný protinávrh ani připomínka. ZM schválilo, aby byli
zvoleni 2 místostarostové, jeden uvolněn a druhý neuvolněn. (14 pro, 6 proti)

ZM schválilo návrh starosty města, aby volba místostarostů probíhala aklamací, nikoliv tajnou
volbou. (20 pro)
ZM schválilo návrh starosty města, aby volba kandidátů na místostarosty města probíhala dle
abecedního pořádku. (20 pro)
Starosta požádal zástupce jednotlivých kandidujících politických stran a hnutí, aby
předkládali návrhy kandidátů na funkci uvolněného místostarosty města.
NÁVRHY na funkci uvolněného místostarosty města:
Ing. Radek Želízko navrhl na funkci uvolněného místostarosty města Bc. Zdeňka Procházku.
Jiný návrh nebyl. Navržený kandidát na funkci uvolněného místostarosty města se svou
nominací souhlasil.
ZM schválilo do funkce uvolněného místostarosty města na volební období 2010 – 2014
Bc. Zdeňka Procházku s počtem hlasů 14 pro, 6 proti.
Starosta města konstatoval, že navržený kandidát na uvolněného místostarostu města
Bc. Zdeněk Procházka získal 14 hlasů členů ZM z celkového počtu 21 hlasů všech zvolených
členů ZM a tím byl zvolen uvolněným místostarostou města na volební období 2010 – 2014
k čemuž mu poblahopřál a ukončil hlasování o volbě uvolněného místostarosty města.
Starosta požádal zástupce jednotlivých kandidujících politických stran a hnutí, aby
předkládali návrhy kandidátů na funkci neuvolněného místostarosty města.
NÁVRHY na funkci neuvolněného místostarosty města:
p. Václav Mildorf navrhl na funkci neuvolněného místostarosty města Mgr. Alenu Šůmovou.
Jiný návrh nebyl. Navržený kandidát na funkci neuvolněného místostarosty města se svou
nominací souhlasil.
ZM schválilo do funkce neuvolněného místostarosty města na volební období 2010 – 2014
Mgr. Alenu Šůmovou s počtem hlasů 15 pro, 5 proti.
Starosta města konstatoval, že navržený kandidát na neuvolněného místostarostu města
Mgr. Alena Šůmová získala 15 hlasů členů ZM z celkového počtu 21 hlasů všech zvolených
členů ZM a tím byla zvolena neuvolněným místostarostou města na volební období
2010 – 2014, k čemuž jí poblahopřál, ukončil hlasování o volbě neuvolněného místostarosty
města a dle § 99 zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění zahájil hlasování o volbě
členů rady města.
Upozornil, že dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění je rada města v počtu
nejméně 5 a nejvíce 11 členná. Maximální počet členů rady je 1/3 počtu členů zastupitelstva
města. Pro Horní Břízu uvedené znamená, že počet členů rady města může být maximálně 7.

Starosta města navrhl, aby se v Horní Bříze zvolila rada v počtu 7 členů a vysvětlil, že starosta
a místostarostové jsou automaticky členy rady. Protinávrh ani připomínka k návrhu nebyly.
ZM schválilo počet členů Rady města Horní Bříza 7. (20 pro)
ZM schválilo volbu členů rady města formou aklamace. (20 pro)
ZM schválilo, aby volba členů rady města probíhala dle abecedního pořádku. (20 pro)
Starosta města požádal zástupce politických stran a hnutí, aby předkládali své návrhy na členy
rady města.
NÁVRHY členů rady města:
p. Pavel Moláček navrhl MUDr. Moniku Kepkovou, MUDr. Františka Šlaufa a
Ing. Radka Želízka
p. Petr Grün navrhl p. Václava Mildorfa
Jiný návrh nebyl. Navržení kandidáti se svojí nominací souhlasí.
Předsedající požádal členy zastupitelstva města o hlasování o jednotlivých kandidátech,
seřazených dle schváleného postupu.
1.
2.
3.
4.

MUDr. Monika Kepková byla zvolena členkou rady města (20 pro)
p. Václav Mildorf byl zvolen členem rady města (18 pro, 2 proti)
MUDr. František Šlauf byl zvolen členem rady města (20 pro)
Ing. Radek Želízko byl zvolen členem rady města (15 pro, 4 proti, 1 se zdržel)

Starosta města konstatoval u každého člena získaný počet hlasů členů zastupitelstva města
z celkového počtu 21. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni členem rady města na volební
období 2010 – 2014 a poblahopřál zvoleným členům rady města.
Starosta konstatoval povinnost ZM zřídit finanční a kontrolní výbor dle §117 ods. 2 a
§84 ods.2 písm. l) zákona o obcích v platném znění, neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může
být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členem kontrolního nebo
finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Starosta navrhl, aby volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru probíhala
aklamací. ZM předložený návrh jednomyslně odsouhlasilo. (20 pro)
ZM schválilo návrh starosty, aby volba kandidátů na předsedy a členy finančního a
kontrolního výboru probíhala podle abecedního seznamu. (20 pro)

ZM jednohlasně schválilo návrh starosty, aby finanční výbor byl 5 členný. ZM návrh
schválilo (20 pro)
Starosta města požádal zástupce politických stran a hnutí, aby předkládali své návrhy na
funkci předsedy finančního výboru.
NÁVRHY na předsedu finančního výboru.
Ing. Radek Želízko navrhl p. Pavla Moláčka
Jiný návrh nebyl. Navržený kandidát na funkci předsedy finančního výboru souhlasil.
ZM schválilo do funkce předsedy finančního výboru na volební období 2010 – 2014
p. Pavla Moláčka (20 pro)
Starosta konstatoval, že navržený kandidát na funkci předsedy finančního výboru
p. Pavel Moláček získal 20 hlasů členů ZM z celkového počtu 21 hlasů všech zvolených členů
ZM a tím byl zvolen předsedou finančního výboru na volební období 2010 – 2014.
Starosta upozornil, že finanční výbor bude 5 členný a budeme volit zbývající 4 členy
finančního výboru a požádal zástupce jednotlivých kandidujících stran a hnutí,
aby předkládali návrhy kandidátů na funkci člena finančního výboru.
NÁVRHY na funkci člena finančního výboru
Mgr. Alena Šůmová navrhla p. Petra Grüna, p. Romana Majera a pí. Jaroslavu Šavlíkovou.
Ing. Radek Želízko navrhl p. Marka Vondráka.
Jiný návrh nebyl. Navržení kandidáti se svojí nominací souhlasí.
Starosta města požádal o hlasování o jednotlivých kandidátech, seřazených dle schváleného
postupu.
1.
2.
3.
4.

p. Petr Grün byl zvolen členem finančního výboru (20 pro)
p. Roman Majer byl zvolen členem finančního výboru (20 pro)
pí. Jaroslava Šavlíková byla zvolena členem finančního výboru (20 pro)
p. Marek Vondrák byl zvolen členem finančního výboru (20 pro)

Starosta města konstatoval u každého voleného člena počet získaných hlasů členů
zastupitelstva města z celkového počtu 21. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni členem
finančního výboru na volební období 2010 - 2014.
Starosta města navrhl prozatím 3 členný kontrolní výbor. Protinávrh ani připomínka k návrhu
nebyly. ZM schválilo 3 členný kontrolní výbor. (20 pro)

Starosta města požádal zástupce politických stran a hnutí, aby předkládali své návrhy na
funkci předsedy kontrolního výboru.
NÁVRHY na předsedu kontrolního výboru
Ing Radek Želízko navrhl doc. Mgr. Václava Richtra CSc.
Jiný návrh nebyl. Navržený se svojí nominací souhlasí.
ZM schválilo do funkce předsedy kontrolního výboru na volební období 2010 – 2014
doc. Mgr. Václava Richtra CSc. (18 pro, 2 proti)
Starosta konstatoval, že navržený kandidát na funkci předsedy kontrolního výboru
doc. Mgr. Václav Richtr CSc. získal 18 hlasů členů ZM z celkového počtu 21 hlasů všech
zvolených členů ZM a tím byl zvolen předsedou kontrolního výboru na volební období
2010 – 2014.
Starosta upozornil, že kontrolní výbor bude 3 členný a budeme volit zbývající 2 členy
kontrolního výboru a požádal zástupce jednotlivých kandidujících stran a hnutí,
aby předkládali návrhy kandidátů na funkci člena kontrolního výboru.
NÁVRHY na funkci člena kontrolního výboru
Mgr. Alena Šůmová navrhla Ing. Lubomíra Navrátila
Ing. Radek Želízko navrhl Ing. Radku Siebrovou
Jiný návrh nebyl. Navržení souhlasí se svojí nominací.
Starosta města požádal o hlasování o jednotlivých kandidátech, seřazených dle schváleného
postupu.
1. Ing. Lubomír Navrátil byl zvolen členem kontrolního výboru (19 pro, 1 se zdržel)
2. Ing. Radka Siebrová byla zvolena členem kontrolního výboru (20 pro)
Starosta města konstatoval u každého voleného člena počet získaných hlasů členů
zastupitelstva města z celkového počtu 21. Všichni navržení kandidáti byli zvoleni členem
kontrolního výboru na volební období 2010 - 2014.
Starosta města navrhl, aby ke dni 23. 11. 2010 byla zrušena funkce tajemníka Městského
úřadu Horní Bříza s tím, že funkce bude k tomuto dni předána protokolárně stávajícím
tajemníkem starostovi města.
Členka ZM pí. Ivana Horská se vzdala hlasování z důvodu možné podjatosti.
Protinávrh ani jiná připomínka k návrhu nebyly.
ZM odsouhlasilo návrh na zrušení funkce tajemníka dle předloženého návrhu
(13 pro, 5 proti, 2 se zdrželi)

Starosta města doporučil, aby zastupitelstvo města uložilo radě města předložit na příštím
veřejném zasedání zastupitelstva města návrh Jednacího řádu zastupitelstva města a zprávu
rady města o příp. ustanovení komisí rady města.
Rovněž doporučil, aby na příštím veřejném zasedání Zastupitelstva města byl předložen návrh
na odměňování starosty, místostarostů, členů rady, předsedy a členy výborů a komisí
zastupitelů města podle nařízení vlády č.37/2003Sb. v platném znění o odměnách za výkon
funkce. Dále doporučil na příštím veřejném zasedání Zastupitelstva města projednat případné
rozšíření kontrolního výboru na 5 členů.
Členka ZM pí. Ivana Horská zdůraznila, že ZM nepřísluší schvalovat pravidelné měsíční
odměny uvolněnému starostovi a místostarostovi. Starosta oponoval, že nebylo řečeno ke
schválení.
ZM schválilo, aby doporučení starosty města bylo zapracováno do usnesení z ustavujícího
zasedání zastupitelstva města v předloženém znění. (19 pro, 1 proti)
Následoval projev nově zvoleného starosty města Ing. Vojtěcha Šedivce.
Po projevu starosta města otevřel diskusi, která byla schválena jako další bod programu
ustavujícího zasedání a vyzval členy zastupitelstva města a občany, aby se zapojili do diskuse.
Nikdo z přítomných se do diskuse nepřihlásil. Diskuse byla uzavřena.
Starosta města požádal návrhovou komisi o přednesení návrhu usnesení z ustavujícího
veřejného zasedání ZM. Za návrhovou komisi přednesl návrh usnesení z ustavujícího
veřejného zasedání ZM Ing. Radek Želízko.
Členka ZM pí. Ivana Horská doplnila návrh usnesení o tyto body. Citace: “ Já mám návrh na
to, aby v usnesení byly doplněny počty hlasů, kterými byli jednotliví členové zastupitelstva
zvoleni do funkcí. A pak k tomu poslednímu bodu usnesení. Nařízení vlády č.37 jasně
stanoví, že rada stanovuje plat pro uvolněné členy zastupitelstva a ne, že předkládá návrh
zastupitelstvu. A zastupitelstvo, že stanovuje platy nebo pravidelné měsíční odměny pro
zastupitelstvo. Takže žádám, pokud neschválíte změnu tohoto usnesení, aby v zápise bylo, že
jsem vznesla tuto připomínku, že rada nemůže doporučit zastupitelstvu schválení
pravidelných měsíčních odměn pro uvolněné zastupitele.“
ZM schválilo doplněný návrh usnesení jednomyslně. (20 pro)
Starosta města konstatoval, že byly vyčerpány všechny body programu ustavujícího veřejného
ZM a jednání, poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil.

Zapsali: pí. Miloslava Hladíková a p. Ladislav Čech

