Město HORNÍ SLAVKOV
__________________________________________________
ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově,
konaného dne 05. listopadu 2014 od 17.00 hodin v sále Městského kulturního střediska
v Horním Slavkově
__________________________________________________________________________
Přítomni:
František Bartoň, Ing. Petr Čavojský, Mgr. Maria Čerňavská,
Ing. Petr Götzl, Jiří Hadrava, Jiří Havel, Naděžda Štefková,
Ing. Bohumil Charvát, Jiří Janeček, Dalibor Kaplan dipl. um.,
Bc. Jiří Kosmák, DiS., JUDr. Josef Peroutka, Tomáš Straka (příchod
v 17:15), Alexandr Terek, Ing. Rudolf Tomíček
(celkem 15 zastupitelů)
Nepřítomni:

//

Zapisovatelka:

Jana Wiedová

Program:
A) schválení programu jednání
B) oznámení o zvolení zastupitelů
C) složení slibu zastupitelů
D) volba ověřovatelů zápisu
E) volba návrhové a volební komise
1. Schválení postupu volby starosty, místostarostů, členů rady města a předsedů
výborů a jejich členů (ZM U/14/74)
2. Volba starosty (ZM U/14/75)
3. Volba místostarostů (ZM U/14/76)
4. Volba členů rady města (ZM U/14/77)
5. Volba předsedy finančního výboru a členů výboru (ZM U/14/78)
6. Volba předsedy kontrolního výboru a členů výboru (ZM U/14/79)
7. Určení dne pro poskytování odměn (ZM U/14/80)
8. Různé a diskuse
Vlastní

jednání

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva města Horní Slavkov bylo zahájeno v 17:00 hodin dosavadním
starostou Bc. Martinem Kasalem, který po přivítání všech přítomných poděkoval
zastupitelům, jimž skončil mandát, za odvedenou práci.
Pan starosta seznámil přítomné s tím, kdo povede zasedání, tím byl pověřen nejstarší člen ZM
JUDr. Josef Peroutka (dále jen předsedající).
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Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v pl. znění konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro
podání návrhů soudu na neplatnost voleb. Konstatoval, že informace o konání zasedání
zastupitelstva města a jeho programu byla dle § 93 zákona o obcích zveřejněna na úřední
desce Městského úřadu v Horním Slavkově.
A) Schválení programu jednání
Předsedající konstatoval, že z celkového počtu 15 členů zastupitelstva se dostavilo 14 členů
(p. Tomáš Straka se dostavil v 17:15), zasedání bylo prohlášeno za usnášeníschopné (příloha
č.1). Dále přítomné informoval o programu jednání.
Program jednání ustavujícího ZM
1. Schválení postupu volby starosty, místostarostů, členů rady města a předsedů
výborů a jejich členů
2. Volba starosty
3. Volba místostarostů
4. Volba členů rady města
5. Volba předsedy finančního výboru a členů výboru
6. Volba předsedy kontrolního výboru a členů výboru
7. Určení dne pro poskytování odměn
8. Různé a diskuse
Předsedající se zeptal, zda jsou k navrženému programu dotazy, připomínky nebo návrh
na rozšíření programu a dal o programu hlasovat.
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

15
0
0

Návrh byl schválen.
B) Oznámení o zvolení zastupitelů
Než předseda seznámil přítomné s novými členy ZM pro volební období 2014-2018 uvedl, že
mandát člena zastupitelstva města vznikl již dnem zvolení tedy dnem, ve kterém bylo
ukončeno hlasování v našem případě tomu tak bylo dne 11.10.2014.
Za ČSSD:
František Bartoň a Ing. Rudolf Tomíček
Za KSČM:
JUDr. Josef Peroutka, Naděžda Štefková a Jiří Hadrava
Za NEZÁVISLÉ:
Alexandr Terek a Jiří Janeček
Za ODS:
Ing. Petr Čavojský a Mgr. Maria Čerňavská
Za Pro Slavkov:
Ing. Bohumil Charvát a Bc. Jiří Kosmák
Za „SOS“ STRANA OBČANŮ SLAVKOVA:
Ing. Petr Götzl a Jiří Havel
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Za Stranu zelených:
Tomáš Straka
Za TOP 09:
Dalibor Kaplan dipl. um.
C) Složení slibu zastupitelů
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva,
že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění).
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 a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Předsedající konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva města složili slib.
D) Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl určit za ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání pana Tomáše Straku
a Ing. Petra Čavojského
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

15
0
0

Návrh byl schválen
E) Volba návrhové a volební komise (NVK)
Předsedající navrhl do návrhové a volební komise zvolit následující členy zastupitelstva
města: pana Ing. Rudolfa Tomíčka, pana Ing. Petra Götzla a paní Mgr. Mariu Čerňavskou
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

15
0
0

Návrh byl schválen
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Předsedající seznámil opětovně přítomné se zbývajícím programem ustavujícího zasedání,
jímž bylo:
1. Schválení postupu volby starosty, místostarostů, členů rady města a předsedů
výborů a jejich členů
2. Volba starosty
3. Volba místostarostů
4. Volba členů RM
5. Volba předsedy finančního výboru a členů výboru
6. Volba předsedy kontrolního výboru a členů výboru
7. Určení dne pro poskytování odměn
8. Různé a diskuse
1. Schválení způsobu volby starosty, místostarosty, rady města a předsedů výborů
a členů
ZM U/14/74
Předsedající, před přistoupení k volbě starosty, místostarosty, ostatních členů rady a předsedů
finančního a kontrolního výboru, dal návrh na následují usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov stanovuje pro volbu starosty, místostarosty a členů
rady města tajnou volbu a pro volbu předsedů a členů kontrolního a finančního volbu
veřejnou.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

15
0
0

2. Volba starosty
ZM U/14/75
Přesedající informoval přítomné o tom, že starosta pro výkon své funkce bude dlouhodobě
uvolněn jako v předchozích volebních obdobích a požádal ZM o jejich návrhy.
Pan Jiří Janeček (NEZÁVISLÍ) navrhl, aby starostou města byl zastupitel pan Alexandr
Terek.
ČSSD navrhlo pana Ing. Rudolfa Tomíčka
KSČM navrhlo pana Ing. Rudolfa Tomíčka
ODS navrhlo pana Alexandra Tereka
Pro Slavkov navrhlo pana Alexandra Tereka
SOS navrhlo pana Alexandra Tereka
Strana zelených navrhla pana Alexandra Tereka
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TOP 09 navrhlo pana Alexandra Tereka
Pan JUDr. Josef Peroutka se zeptal, zda pan Alexandr Terek a pan Ing. Rudolf Tomíček,
souhlasí se svými kandidaturami. Pan Terek a pan Ing. Rudolf Tomíček souhlasili.
Jelikož byl na post starosty navržen člen návrhové a volební komise pan Ing. Rudolf Tomíček
byl vznesen návrh na změnu obsazení návrhové a volební komise takto:
Předsedající navrhl do návrhové a volební komise zvolit následující členy zastupitelstva
města: pana Dalibora Kaplana dipl. um., pana Ing. Petra Götzla a paní Mgr. Mariu
Čerňavskou.
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

15
0
0

Protože byla schválena tajná volba, probíhala volba tak, že každý člen zastupitelstva obdržel
od sekretariátu MěÚ volební list s uvedením navržených kandidátů na funkci starosty. Volba
se učinila tak, že vybraný kandidát na funkci starosty byl znatelně zakroužkován.
Poté se zastupitelé po jednom odebrali k volební urně, kde vhodili volební list do urny.
Návrhová a volební komise pak volební listy sečetla a oznámila počty hlasů u jednotlivých
kandidátů. Předsedající upozornil, že pro zvolení starosty je potřeba 8 hlasů z 15 přítomných.
Návrhová a volební komise byla upozorněna, že volební lístky o proběhlé volbě vloží do
připravené obálky nadepsané Volba starosty.
Tajnou volbou bylo počtem 10 hlasů pro pana Alexandra Tereka, ku 5 hlasům pro pana Ing.
Rudolfa Tomíčka, rozhodnuto.
Návrh usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov zvolilo do funkce starosty města uvolněného
pro výkon této funkce Alexandra Tereka.“
Předsedající poblahopřál panu Alexandru Terekovi k jeho zvolení starostou města a předal mu
další řízení zasedání zastupitelstva města.
Pan starosta poděkoval všem za hlasy, za podporu a za důvěru. Přislíbil nezklamat důvěru a
využít svého mandátu k dalšímu rozvoji města a jeho občanů.
3. Volba místostarostů
ZM U/14/76
Pan starosta informoval, že město Horní Slavkov bude mít pro volební období 2014-2018 dva
neuvolněné místostarosty.
Návrh na usnesení:
„Zastupitelstvo města Horní Slavkov schvaluje zvolení dvou neuvolněných místostarostů
města pro volební období 2014 – 2018.“
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Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

11
0
4 (Bartoň, Hadrava, Štefková, Ing. Tomíček)

Usnesení bylo schváleno
Starosta navrhl, aby 1. neuvolněným místostarostou byl pan Tomáš Straka. Zeptal se pana
Tomáše Straky, zda souhlasí se svou kandidaturou. Pan Straka souhlasil.
Protože byla schválena tajná volba 1. místostarosty, probíhala volba tak, že každý člen
zastupitelstva obdržel od sekretariátu MěÚ volební list s uvedeným navrženým kandidátem na
funkci 1. místostarosty. Volba se učinila tak, že u vybraného kandidáta na funkci 1.
místostarosty bylo znatelně zakroužkováno ,,ANO“ nebo ,,NE“.
Poté se zastupitelé po jednom odebrali k volební urně, kde vhodili volební list do urny.
Návrhová a volební komise pak volební listy sečetla a oznámila počet hlasů. Návrhová a
volební komise byla upozorněna, že volební lístky o proběhlé volbě vloží do připravené
obálky nadepsané „Volba 1. Místostarosty“.
Tajnou volbou bylo počtem 10 hlasů pro pana Tomáše Straku, ku 5 hlasům proti rozhodnuto.
Zastupitelstvo se tedy usneslo na tomto usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov zvolilo do funkce 1. místostarosty města neuvolněného
pro výkon této funkce p. Tomáše Straku.“
Usnesení bylo schváleno
Starosta poblahopřál panu Tomášovi Strakovi k jeho zvolení 1. místostarostou města.
Dále se přistoupilo opět k tajné volbě 2. místostarosty rovněž neuvolněného pro výkon této
funkce.
Paní Mgr. Maria Čerňavská (ODS) navrhla, aby 2. neuvolněným místostarostou byl pan Ing.
Petr Čavojský
Starosta se zeptal pana Ing. Petra Čavojského, zda souhlasí se svou kandidaturou. Pan Ing.
Čavojský souhlasil.
Protože byla taktéž schválena tajná volba 2. místostarosty, probíhala volba tak, že každý člen
zastupitelstva obdržel od sekretariátu MěÚ volební list s uvedeným navrženým kandidátem na
funkci 2. místostarosty. Volba se učinila tak, že u vybraného kandidáta na funkci 1.
místostarosty bylo znatelně zakroužkováno ,,ANO“ nebo ,,NE“.
Poté se zastupitelé po jednom odebrali k volební urně, kde vhodili volební list do urny.
Návrhová a volební komise pak volební listy sečetla a oznámila počet hlasů. Návrhová a
volební komise byla upozorněna, že volební lístky o proběhlé volbě vloží do připravené
obálky nadepsané „Volba 2. Místostarosty“.
Tajnou volbou bylo počtem 10 hlasů pro pana Ing. Petra Čavojského, ku 5 hlasům proti
rozhodnuto.
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Zastupitelstvo se tedy usneslo na tomto usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov zvolilo do funkce 2. místostarosty města neuvolněného
pro výkon této funkce pana Ing. Petra Čavojského.“
Usnesení bylo schváleno
Starosta poblahopřál panu Ing. Petru Čavojskému k jeho zvolení 2. místostarostou města.
4. Volba členů RM
ZM U/14/77
Pan starosta informoval přítomné, že počet členů rady města pro volební období 2014-2018
bude opět 5. Starosta a místostarostové jsou členy ze zákona. Volit se tedy budou zbývající 2
členové.
Pan starosta požádal ZM o jejich návrhy.
Pro Slavkov navrhlo pana Bc. Jiřího Kosmáka
SOS navrhlo pana Jiřího Havla
Pan starosta se navržených zeptal, zda souhlasí se svou kandidaturou. Oba navržení souhlasili.
Protože byla schválena tajná volba členů rady, probíhala volba tak, že každý člen
zastupitelstva obdržel od sekretariátu MěÚ volební list s uvedeným navrženým kandidátem na
funkci členů rady. Volba se učinila tak, že u vybraného kandidáta bylo znatelně
zakroužkováno ,,ANO“ nebo ,,NE“.
Poté se zastupitelé po jednom odebrali k volební urně, kde vhodili volební list do urny.
Návrhová a volební komise pak volební listy sečetla a oznámila počet hlasů. Návrhová a
volební komise byla upozorněna, že volební lístky o proběhlé volbě vloží do připravené
obálky nadepsané „Volba člena rady města“.
Tajnou volbou bylo počtem 10 hlasů pro pana Bc. Jiřího Kosmáka, ku 5 hlasům proti
rozhodnuto.
Zastupitelstvo se tedy usneslo na tomto usnesení:
„Zastupitelstvo města Horní Slavkov zvolilo do funkce neuvolněného člena rady města
pana Bc. Jiřího Kosmáka“
Dále se přistoupilo k tajné volbě posledního člena rady města.
Tajnou volbou bylo počtem 10 hlasů pro pana Jiřího Havla, ku 5 hlasům proti rozhodnuto.
Zastupitelstvo se tedy usneslo na tomto usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov zvolilo člena rady města neuvolněného pro výkon této
funkce pana Jiřího Havla.“
Usnesení bylo schváleno
Jmenovaným členům rady města bylo starostou poblahopřáno.
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5. Volba předsedy finančního výboru a členů finančního výboru
ZM U/14/78
Pan starosta informoval, že zřízení tohoto výboru je povinné. Zákon o obcích stanovuje, že
předsedou výboru musí být člen zastupitelstva města, přičemž tento nesmí být starostou ani
místostarostou ti nemohou být ani členy výboru, toto platí i pro tajemníka městského úřadu.
Volba byla veřejná. Finanční výbor bude opět pětičlenný. Všem členům výboru zanikla
funkce prvním dnem voleb do zastupitelstva města.
Pan starosta požádal o sdělení návrhu na obsazení této funkce.
NEZÁVISLÍ navrhují pana Jiřího Janečka.
Pan starosta se zeptal, zda navržený souhlasí se svou kandidaturou. Pan Jiří Janeček souhlasil.
Návrh usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov volí do funkce předsedy finančního výboru pana
Jiřího Janečka.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

14
0
1(Janeček)

Usnesení bylo schváleno.
Pan starosta panu Jiřímu Janečkovi poblahopřál a popřál mu mnoho úspěchů.
Starosta uvedl, že jak již bylo uvedeno, finanční výbor bude pětičlenný. Požádal ZM o
návrhy.
ČSSD navrhla pana Františka Bartoně
Pro Slavkov navrhlo pana Ing. Bohuslava Charváta
SOS navrhlo pana Mgr. Vladimíra Vtípila
Strana zelených navrhla pana Jiřího Juna
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města Horní Slavkov volí do funkce člena finančního výboru
p. Ing. Jiřího Juna, p. Ing. Bohumila Charváta, p. Františka Bartoně a p. Mgr. Vladimíra
Vtípila“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

05.11.2014

13
0
2 (Bartoň, Ing. Charvát)

Zápis ZM ustavující

8

6. Volba předsedy kontrolního výboru a členů kontrolního výboru
ZM U/14/79
Pan starosta informoval, že i zřízení tohoto výboru je povinné. I zde zákon o obcích
stanovuje, že předsedou výboru musí být člen zastupitelstva města, přičemž tento nesmí být
starostou ani místostarostou. Všem členům výboru zanikla funkce prvním dnem voleb
do zastupitelstva města.
Pan starosta požádal o sdělení návrhu na obsazení této funkce.
KSČM navrhla pana JUDr. Josefa Peroutku.
Pan starosta se zeptal, zda navržený souhlasí se svou kandidaturou. Pan JUDr. Josef Peroutka
souhlasil.
Návrh na usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov volí do funkce předsedy kontrolního výboru p. JUDr.
Josefa Peroutku.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

14
0
1 (JUDr. Peroutka)

Usnesení bylo schváleno.
Pan starosta panu JUDr. Josefovi Peroutkovi poblahopřál a popřál mu mnoho úspěchů.
Starosta uvedl, že opět bude finanční výbor pětičlenný. Požádal ZM o návrhy.
NEZÁVISLÍ navrhli o pana Mgr. Karla Bernarda
ODS navrhla paní Ing. Hanu Chlupáčkovou
Pro Slavkov navrhlo pana Jana Kupčíka
SOS navrhla paní Mgr. Libuši Junovou
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města Horní Slavkov volí do funkce člena kontrolního výboru Mgr. Karla
Bernarda, Ing. Hanu Chlupáčkovou, Jana Kupčíka a Mgr. Libuši Junovou.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

05.11.2014

13
1(Hadrava)
1 (Štefková)
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7. Určení dne pro poskytování odměny
ZM U/14/80
Dále byl stanoven den pro poskytování odměny neuvolněným členům ZM dle zákona o
obcích. Odměna za výkon funkce neuvolněného člena ZM a funkce místostarosty města by
byla ve shodné výši jako v minulém volebním období. Výše odměny byla schvalována
zastupitelstvem města dne 30.12.2013 usnesením VI/13/95, které se vztahuje i na členy
výborů a komisí.
Návrh usnesení:
„Zastupitelstvo města Horní Slavkov stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněných
místostarostů města a odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města včetně ostatních
volených zástupců v komisích a výborech ve výši stanovené usnesením zastupitelstva města
ze dne 30.12.2013 pod číslem ZM VI/13/95 s účinností od 6.11.2014 a to i pro náhradníky
a náhradníky za členy komisí a výborů při vzdání se funkce či odvolání.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

15
0
0

8. Různé a diskuse
Po vyčerpání programu zasedání zastupitelstva města dal starosta prostor občanům pro jejich
dotazy a diskusi
Občan města se ptal na úhradu fin. částky požadované Karlovarským krajem po Základní
umělecké škole.
Tajemník na to poskytnul obsáhlou odpověď jejíž základem bylo sdělení, že město zatím
žádnou fin. částku nehradilo. Dále uvedl, že je vedeno řízení o povolení obnovy řízení,
protože bylo zjištěno šetřením PČR, že škoda je výrazně nižší. Informace jsou průběžně
zveřejňovány ve Sl. zpravodaji.
Dále bylo uvedeno, že město je schopno plnit veškeré své finanční závazky.
Pan Hadrava vystoupil s požadavkem, aby zvolené vedení města předneslo své programové
prohlášení.
Pan starosta uvedl, že program bude představen a značně se bude odvíjet v samotném
rozpočtu města.
Občan města se dotázal, zda je mu známo nespecifikované vyšetřování deliktu PČR.
Tajemník odpověděl, že o takové skutečnosti nemá informací.
Poté, co zastupitelé zodpověděli dotazy občanů, poděkoval starosta občanům za účast na
zasedání.
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Ustavující zasedání zastupitelstva města ukončil starosta města
Alexandr Terek v 18.35 hodin.

V Horním Slavkově dne 14.11.2014

Tomáš Straka
1. místostarosta města

Alexandr Terek
starosta města

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Petr Čavojský

………………………….

p. Tomáš Straka

………………………….
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