Město HORNÍ SLAVKOV
__________________________________________________
ZÁPIS
(anonymizovaný pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.)
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově,
konaného dne 05. listopadu 2018 od 17.00 hodin v sále Městského kulturního střediska
v Horním Slavkově
__________________________________________________________________________
Přítomni:
Mgr. Karel Bernard, Ing. Petr Čavojský, Ing. Petr Götzl, Bc. Zdeněk
Chlebuš, Bc. Lucie Jílková, Dalibor Kaplan, dipl. um., Ing. Martin
Kasal, DiS., Ing. Jan Leisner, MUDr. Jan Nemček, Eva Rýdlová,
Tomáš Straka, Naděžda Štefková, Alexandr Terek, Mgr. Eva
Vnučková, Bc. Jan Zapf, dipl. um. (celkem 15 zastupitelů)
tajemník MěÚ
Nepřítomni:

//

Zapisovatelka:

Jana Wiedová

Program:
A) schválení programu jednání
B) oznámení o zvolení zastupitelů
Navržený program:
1.
2.
3.

Složení slibu členy zastupitelstva (ZM U/18/51)
Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise (ZM U/18/52)
Schválení způsobu volby starosty, místostarosty, členů rady města a členů výborů
(ZM U/18/53)

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (ZM U/18/54)
Volba starosty (ZM U/18/55)
Volba místostarosty (ZM U/18/56)
Volba členů rady města (ZM U/18/57)
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů (ZM U/18/58)
Volba předsedy kontrolního výboru (ZM U/18/59)
Volba členů kontrolního výboru (ZM U/18/60)
Volba předsedy finančního výboru (ZM U/18/61)
Volba členů finančního výboru (ZM U/18/62)
Volba předsedů a členů osadních výborů (ZM U/18/63)
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva,
členů výborů, komisí, zvláštních orgánů města a o výši náhrady ušlého výdělku
v souvislosti s výkonem funkce (ZM U/18/64)
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Vlastní

jednání

Zahájení
Zasedání Zastupitelstva města Horní Slavkov bylo zahájeno v 17:00 hodin dosavadním
starostou panem Alexandrem Terekem, který po přivítání všech přítomných poděkoval
zastupitelům, jimž skončil mandát, za odvedenou práci.
Starosta 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
Starosta konstatoval, že z celkového počtu 15 členů zastupitelstva se dostavilo 15 členů
a
zasedání bylo prohlášeno za usnášeníschopné (příloha č.1). Dále přítomné informoval
o programu jednání.
Program jednání ustavujícího ZM
1. Složení slibu členy zastupitelstva
2. Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise
3. Schválení způsobu volby starosty, místostarosty, členů rady města a členů výborů
4. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
5. Volba starosty
6. Volba místostarosty
7. Volba členů rady města
8. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
9. Volba předsedy kontrolního výboru
10. Volba členů kontrolního výboru
11. Volba předsedy finančního výboru
12. Volba členů finančního výboru
13. Volba předsedů a členů osadních výborů
14. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva,
členů výborů, komisí, zvláštních orgánů města a o výši náhrady ušlého výdělku
v souvislosti s výkonem funkce
Starosta se zeptal, zda jsou k navrženému programu dotazy, připomínky nebo návrh
na rozšíření programu a dal o programu hlasovat.
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se
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B) Oznámení o zvolení zastupitelů
Než starosta seznámil přítomné s novými členy ZM pro volební období 2018-2022 uvedl,
že mandát člena zastupitelstva města vznikl již dnem zvolení tedy dnem, ve kterém bylo
ukončeno hlasování, v našem případě tomu tak bylo dne 06. 10. 2018. Nyní mi dovolte, abych
vás seznámil s členy zastupitelstva města, jak byli pro volební období 2018 – 2022 zvoleni.
SOS-SDRUŽENÍ OBČANŮ SLAVKOVA
Ing. Petr Götzl
Strana zelených
Tomáš Straka
NEZÁVISLÍ
Alexandr Terek, Ing. Martin Kasal, DiS., MUDr. Jan Nemček, Bc. Jan Zapf, dipl. um., Eva
Rýdlová (za Jiřího Janečka, kterému zanikl mandát vzdáním dne 24.10.2018), Mgr. Karel
Bernard, Bc. Lucie Jílková
Komunistická str. Čech a Moravy
Naděžda Štefková
Strana svobodných občanů
Ing. Jan Leisner
ANO 2011
Dalibor Kaplan dipl. um., Bc. Zdeněk Chlebuš, Mgr. Eva Vnučková
Občanská demokratická strana
Ing. Petr Čavojský
1. Složení slibu členy zastupitelstva
ZM U/18/51
Starosta 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 starosta 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.
Starosta konstatoval, že všichni přítomní členové zastupitelstva města složili slib.
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2. Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise
ZM U/18/52
Starosta navrhl určit za ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání Dalibora Kaplana, dipl.
um. a Ing. Jana Leisnera.
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

14
0
1 (Ing. Leisner)

Do návrhové komise navrhl starosta zvolit Ing. Petra Götzla a paní Naděždu Štefkovou.
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

15
0
0

3. Schválení způsobu volby starosty, místostarosty, členů rady města a členů výborů
ZM U/18/53
Starosta, před přistoupení k volbě starosty, místostarosty, ostatních členů rady a předsedů
finančního a kontrolního výboru, dal návrh na veřejnou volbu.
Ing. Petr Čavojský podal protinávrh:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov stanovuje pro volbu starosty, místostarosty a členů
rady města, předsedů i členů kontrolního, finančního i osadních výborů tajnou volbou.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

1 (Ing. Čavojský)
14
0

Zastupitelstvo se usneslo na tomto usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov stanovuje pro volbu starosty, místostarosty a členů
rady města, předsedů i členů kontrolního, finančního i osadních výborů veřejnou volbu.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se
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4. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
ZM U/18/54
Starosta informoval přítomné o tom, že starosta bude pro výkon své funkce dlouhodobě
uvolněn jako v předchozích volebních obdobích.
Zastupitelstvo se usneslo na tomto usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov určuje, že pro výkon funkce starosty města Horní
Slavkov bude člen zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

15
0
0

5. Volba starosty
ZM U/18/55
Starosta požádal ZM o jejich návrhy.
Pan Straka informoval o přijatých návrzích zástupců politických subjektů, kteří na pozici
starosty města navrhli pana Alexandra Tereka.
Ing. Čavojský uvedl, že ODS nepodpoří a zdrží se volby starosty a členů RM jelikož ODS
nebylo koalicí o spolupráci ani osloveno.
Zastupitelstvo se usneslo na tomto usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov volí do funkce starosty města dlouhodobě uvolněného
pro výkon této funkce pana Alexandra Tereka, nar. xxxx.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

12
0
3 (Ing. Čavojský, Ing. Leisner, Terek)

Starosta poděkoval všem za hlasy, za podporu a za důvěru. Přislíbil nezklamat důvěru
a využít svého mandátu k dalšímu rozvoji města a jeho občanů.
6. Volba místostarosty
ZM U/18/56
Starosta informoval, že město Horní Slavkov bude mít pro volební období 2018-2022 jednoho
neuvolněného místostarostu.
Starosta informoval o přijatých návrzích zástupců politických subjektů, kteří na pozici
místostarosty města navrhli pana Tomáše Straku.
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Zastupitelstvo se usneslo na tomto usnesení:
„Zastupitelstvo města Horní Slavkov volí do funkce neuvolněného místostarosty města
pana Tomáše Straku, nar. xxxx.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

12
0
3 (Ing. Čavojský, Straka, Štefková)

Starosta poblahopřál panu Tomášovi Strakovi k jeho zvolení místostarostou města.
7. Volba členů rady města
ZM U/18/57
Starosta informoval přítomné, že počet členů rady města pro volební období 2018-2022 bude
opět 5. Starosta a místostarosta jsou členy ze zákona. Volit se tedy budou zbývající 3 členové.
Starosta informoval o přijatých návrzích zástupců politických subjektů, kteří na pozice
radních města navrhli pana Bc. Zdeňka Chlebuše, Ing. Martina Kasala a MUDr. Jana
Nemčeka.
Ing. Čavojský vyjádřil obavu ODS pro volbu pana Chlebuše radním, jelikož je ředitelem
Technických služeb Horní Slavkov, že by to do budoucna mohlo být kontraproduktivní
a že ani za komunistického režimu toto nebylo.
Starosta podotkl, že všichni složili slib, který členy ZM zavazuje, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky a dále také, že na Technických službách existuje jednatel a mají stanovy. Město
je vlastníkem TS a ODS takto vytváří dojem, že by mělo dojít k ovládnutí TS.
Ing. Kasal též podotkl, že vlastníkem TS je právě město a tak vlastně nemůže dojít
k ovládnutí.
Mgr. Bernard uvedl, že je ve funkci jednatele TS již 16 let a nedokáže si představit, že by kdy
činil nějaké kroky, které by společnost poškodili a nevidí důvod, proč by ředitel nemohl být
zároveň i členem rady města.
Starosta na závěr uvedl, že jeden jednatel na TS je z důvodu finančních a operativních.
Zastupitelstvo se usneslo na tomto usnesení:
„Zastupitelstvo města Horní Slavkov volí do funkce neuvolněného člena rady města
Bc. Zdeňka Chlebuše, nar. xxxx.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se
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Zastupitelstvo se usneslo na tomto usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov volí člena rady města neuvolněného pro výkon
této funkce Ing. Martina Kasala, nar. xxxx.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

13
0
2 (Ing. Čavojský, Ing. Kasal)

Zastupitelstvo se usneslo na tomto usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov volí člena rady města neuvolněného pro výkon
této funkce MUDr. Jana Nemčeka, nar. xxxx.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

12
0
3 (Ing. Čavojský, MUDr. Nemček, Štefková)

Jmenovaným členům rady města pan starosta poblahopřál.
8. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
ZM U/18/58
Starosta informoval, že zřízení kontrolního a finančního výboru je povinné. V případě splnění
zákonných podmínek i výbor pro národnostní menšiny – tyto však nenastaly. Minimální počet
členů jsou tři a počet členů musí být lichý.
Zastupitelstvo se usneslo na tomto usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor, osadní výbor
Ležnice a osadní výbor Kfely, přičemž finanční a kontrolní výbor je pětičlenný, osadní
výbory tříčlenné.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomný:

14
0
0
1 (Kaplan, dipl. um.)

9. Volba předsedy kontrolního výboru
ZM U/18/59
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,
místostarostou ani tajemníkem městského úřadu a že všem členům výboru zanikla funkce
prvním dnem voleb do zastupitelstva města.
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Starosta informoval o přijatých návrzích zástupců politických subjektů, kteří na pozici
předsedy kontrolního výboru navrhli pana Ing. Petra Götzla.
Zastupitelstvo se usneslo na tomto usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov volí do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Petra
Götzla, nar. xxxx.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se
Nepřítomný:

13
0
1 (Ing. Götzl)
1 (Kaplan, dipl. um.)

Starosta Ing. Petru Götzlovi poblahopřál a popřál mu mnoho úspěchů.
10. Volba členů kontrolního výboru
ZM U/18/60
Starosta informoval, že všem členům výboru zanikla funkce prvním dnem voleb
do zastupitelstva města.
Starosta informoval o přijatých návrzích zástupců politických subjektů, kteří na pozici členů
kontrolního výboru navrhli pana Jáchyma Akrmana, paní Pavlínu Krejníkovou, Ing. Jana
Leisnera a pana Stanislava Vašíčka.
Zastupitelstvo se usneslo na tomto usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov volí do funkce člena výboru:
Jáchyma Akrmana, nar. xxxx,
Pavlínu Krejníkovou, nar. xxxx,
Ing. Jana Leisnera, nar. xxxx,
Stanislava Vašíčka, nar. xxxx“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

14
0
1 (Ing. Leisner)

Starosta členům poblahopřál a popřál jim mnoho úspěchů.
11. Volba předsedkyně finančního výboru
ZM U/18/61
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,
místostarostou ani tajemníkem městského úřadu a že všem členům výboru zanikla funkce
prvním dnem voleb do zastupitelstva města.
Starosta informoval o přijatých návrzích zástupců politických subjektů, kteří na pozici
předsedkyně finančního výboru navrhli Mgr. Evu Vnučkovou.
05. 11. 2018
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Zastupitelstvo se usneslo na tomto usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov volí do funkce předsedkyně kontrolního výboru
Mgr. Evu Vnučkovou, nar. xxxx.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

14
0
1 (Mgr. Vnučková)

Starosta Mgr. Evě Vnučkové poblahopřál a popřál jí mnoho úspěchů.
12. Volba členů finančního výboru
ZM U/18/62
Starosta informoval, že všem členům výboru zanikla funkce prvním dnem voleb
do zastupitelstva města.
Starosta informoval o přijatých návrzích zástupců politických subjektů, kteří na pozici členů
finančního výboru navrhli Ing. Pavla Hadáčka, pana Jiřího Janečka, Ing. Jiřího Juna
a Mgr. Vladimíra Vtípila.
Zastupitelstvo se usneslo na tomto usnesení:
,,Zastupitelstvo města Horní Slavkov volí do funkce člena výboru:
Ing. Pavla Hadáčka, nar. xxxx,
Jiřího Janečka, nar. xxxx,
Ing. Jiřího Juna, nar. xxxx,
Mgr. Vladimíra Vtípila, nar. xxxx“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

15
0
0

Starosta členům poblahopřál a popřál jim mnoho úspěchů.
13. Volba předsedů osadních výborů a jejich členů
ZM U/14/63
Starosta informoval, že osadní výbory byly v minulém volebním období zřízeny v osadě
Ležnice a Kfely. Pro nezastupitelnou roli jejich zástupců reprezentující občany těchto osad
v zastupitelstvu města se navrhuje tyto osady opět zřídit. Jak již bylo v předchozím usnesení
určeno, členství je tvořeno třemi zástupci a mohou jimi býti pouze občané s trvalým bydlištěm
v dané osadě.
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Zastupitelstvo se usneslo na tomto usnesení:
„Zastupitelstvo města Horní Slavkov volí do funkce:
a) předsedy osadního výboru Ležnice pana Vladimíra Suchého, nar. xxxx a do funkce
člena osadního výboru pana Josefa Kleina, nar. xxxx a paní Gertu Machačkovou,
nar. xxxx
b) předsedy osadního výboru Kfely pana JUDr. Josefa Peroutku, nar. xxxx a do funkce
člena osadního výboru paní Annu Ratajskou, nar. xxxx a pana Petra Slabihoudu,
nar. xxxx
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

15
0
0

14. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, členů
výborů, komisí, zvláštních orgánů města a o výši náhrady ušlého výdělku v souvislosti
s výkonem funkce
ZM U/14/64
Starosta navrhl, aby odměňování bylo stanoveno ve shodných částkách jako tomu bylo
doposud. V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva města bude
odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě změny v obsazení funkcí bude odměna
poskytování ode dne zvolení do příslušné funkce, nebude-li při zvolení uveden den jiný.
Při souběhu funkcí člena zastupitelstva se navrhuje nesčítat odměny, nepřijetí žádného
usnesení ve věci souhrnu odměn pak automaticky vyvolává stanovení odměny dle zákona,
tj. bude poskytována odměna ta nejvyšší za výkon funkce. Příklad: člen rady města je zároveň
členem kontrolního výboru - poskytne se jen odměna za výkon člena rady města, protože
je vyšší (1.950,- vs 900,- Kč).
Zastupitelstvo se usneslo na tomto usnesení:
„Zastupitelstvo města Horní Slavkov schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva města, členům výborů a komisí za výkon funkce ve výši:
neuvolněný místostarosta:
13.150,- Kč
člen rady města:
1.950,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí:
600,- Kč
předseda výboru:
1.300,- Kč
člen výboru:
900,- Kč
předseda komise:
1.150,- Kč
člen komise:
600,- Kč
předseda osadního výboru:
600,- Kč
člen osadního výboru:
350,- Kč
předseda zvláštního orgánu:
1.300,- Kč
člen zvláštního orgánu:
900,- Kč
s účinností od 06.11.2018. V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena
zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě změny
v obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce, nebude-li
při zvolení uveden den jiný.
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Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

15
0
0

Starosta dále uvedl, že je potřeba schválit náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem
funkce. Zákon o obcích uvádí, že neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který
je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou
činnost, poskytuje město náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální
částkou. Paušální částku za hodinu a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku ušlého
v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc, stanoví
zastupitelstvo obce a to vždy na kalendářní rok tedy v našem případě již na rok 2019.
Tento nárok nebyl za posledních 9 let uplatněn.
Náhrada byla stanovena výpočtem průměrné mzdy pro Karlovarský kraj datu 02.11.2018
publikované Českým statistickým úřadem.
Zastupitelstvo se usneslo na tomto usnesení:
,,Zastupitelstvo města stanovuje s účinností od 1.1.2019 neuvolněnému členu zastupitelstva
města, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou
výdělečnou činnost náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce paušální
částkou za hodinu ve výši 155,- Kč, nejvýše však částkou 1.400,- Kč za kalendářní měsíc.“
Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se

15
0
0

V závěru zasedání vznesl pan Dalibor Kaplan, dipl. um. návrh, že by zastupitelé mohli
své odměny přispívat na obnovu kostela sv. Jiří. To vzneslo vlnu diskuzí, které se zúčastnili:
pan Straka, pan Kasal, paní Mgr. Vnučková, pan Ing. Čavojský a pan starosta.
Starosta poté poděkoval občanům za účast na zasedání a ustavující zasedání zastupitelstva
města ukončil v 18.11 hodin.

V Horním Slavkově dne 14. 11 .2018

Tomáš Straka
místostarosta města

Alexandr Terek
starosta města
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Ověřovatelé zápisu:
Dalibor Kaplan, dipl. um.

………………………….

Ing. Jan Leisner

………………………….
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