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Zápis z ustavujícího veřejného zasedání
městského zastupitelstva Vysoké Veselí ze dne
1. 11. 2018
Přítomni: Ing. Miroslav Čížek, p. Jiří Hanč, p. Josef Havelka, p. Luboš Holman, Mgr. Vladimír
Knížek, Ing. Jaroslava Kořínková, p. Zdeněk Kykal, p. Jaroslava Matoušková, Ing. Radek
Mydlář, p. Pavel Postolka, p. Pavel Ryba, p. Iveta Trejbalová, p. Jaroslav Vacek, p. Monika
Vitvarová.
Ing. Radek Mydlář (dále jen předsedající) zahájil ustavující veřejné zasedání městského
zastupitelstva, přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu s § 91 odst.
1 a bylo uveřejněno dle § 93, odst. 1 zákona 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Dále konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 14 členů zastupitelstva, proto je dnešní
jednání usnášeníschopné. Předsedající vyzval nově zvolené zastupitelé ke složení zákonem
předepsaného slibu. Po přednesení slibu paní Alenou Čížkovou, podepsal každý zastupitel slib
se slovy slibuji a zároveň mu bylo předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva.
V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích byl navržen program ustavujícího zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady
d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) volba tří členů rady
4) 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
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona
o obcích)
6) Rozpočtová změna č. 10
7) Usnesení, závěr
1) Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Moniku Vitvarovou, pana Jiřího Hanče a
zapisovatelku paní Alenu Čížkovou. K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí určuje ověřovateli zápisu paní Moniku Vitvarovou, pana
Jiřího Hanče a zapisovatelkou paní Alenu Čížkovou.
2) Schválení programu
Předsedající přednesl návrh programu jednání a nebyly vzneseny žádné jiné návrhy.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
3) a) Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl určit jednoho místostarostu. K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí schválilo zvolení jednoho místostarosty.
b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění:
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná
ve smyslu § 71 zákona o obcích. K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
c) Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady:
Předsedající navrhl, aby volby funkcionářů městského zastupitelstva byly provedeny aklamací
tedy zvednutím ruky. Samostatně bude provedena volba starosty, místostarosty, předsedů
výborů, tři členové obecní rady budou voleni společně a dva členové obou výborů budou voleni
též společně. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi,
přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí schvaluje způsob volby starosty, místostarosty, členů rady,
předsedů výborů a členů výborů aklamací.
d) Volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty.
Byl podán následující návrh:
SNK Za rozvoj obce - pan Luboš Holman
K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo města Vysoké Veselí volí starostou pana Luboše Holmana.
V tomto okamžiku předal Ing. Radek Mydlář řízení ustavujícího zasedání nově zvolenému
starostovi panu Luboši Holmanovi, dále jen předsedající.
e) Volba místostarosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty.
Byl podán následující návrh:
SNK Za rozvoj obce - Ing. Radek Mydlář
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí volí místostarostou Ing. Radka Mydláře.
f) Volba tří členů rady:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci tří členů rady.
Byly podány následující návrhy:
SNK Za rozvoj obce - Ing. Miroslav Čížek a Mgr. Vladimír Knížek
SNK Občané pro město - Ing. Jaroslava Kořínková
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí volí tři členy rady Ing. Jaroslavu Kořínkovou,
Ing. Miroslava Čížka a Mgr. Vladimíra Knížka.
4) a) Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů:
Povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor vyplývá ze zákona o obcích dle § 117 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. m), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se
zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být
lichý (§ 118 odst. 2 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). Členy 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). Navrhuji, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní
výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí zřizuje finanční a kontrolní výbor oba jako tříčlenné.
b) Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy:
SNK Za rozvoj obce – pan Zdeněk Kykal
SNK Občané pro město – pan Jaroslav Vacek
Výsledek hlasování pro pana Zdeňka Kykala: pro 9, proti 5, zdrželi se 0
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí volí předsedou finančního výboru pana Zdeňka Kykala.
c) Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního
výboru.
Byly podány následující návrhy:
SNK Za rozvoj obce – pan Pavel Postolka
SNK Občané pro město – pan Jiří Hanč
Výsledek hlasování pro pana Pavla Postolku: pro 9, proti 5, zdrželi se 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí volí předsedou kontrolního výboru pana Pavla Postolku.
d) Volba členů finančního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci členů finančního výboru.
Byly podány následující návrhy:
SNK Za rozvoj obce – paní Iveta Trejbalová
SNK Občané pro město – pan Jaroslav Vacek
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí volí členy finančního výboru paní Ivetu Trejbalovou a pana
Jaroslava Vacka.
e) Volba členů kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy:
SNK Za rozvoj obce – paní Jaroslava Matoušková
SNK Občané pro město – pan Jiří Hanč
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí volí členy kontrolního výboru paní Jaroslavu Matouškovou
a pana Jiřího Hanče.
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
Předsedající přednesl návrh na odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
1) Zastupitelstvo města Vysoké Veselí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích
stanoví měsíční odměny v hrubém za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva takto:
místostarosta 10.117,- Kč
člen rady 1.480,- Kč
předseda výboru nebo komise 880,- Kč
člen výboru nebo komise 570,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 280,- Kč
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2) Zastupitelstvo města Vysoké Veselí v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2, písm. o)
zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
V souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích stanoví, že měsíční
odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí
tohoto usnesení. 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 (místostarosty, člena rady, předsedy výboru, člena výboru) bude
odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy.
Výsledek hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0
6) Rozpočtová změna číslo 10
Předsedající přednesl návrh na rozpočtovou změnu číslo 10.
Výdaje – 4373/6121 sociální bydlení 1 500 000,2219/5171 chodníky 700 000,Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1
19.10 hod pan Josef Havelka opustil jednání
19.15 hod pan Pavel Kymlička příchod na jednání. Předsedající vyzval nově zvoleného
zastupitele pana Pavla Kymličku ke složení zákonem předepsaného slibu. Po přednesení slibu
paní Alenou Čížkovou, podepsal zastupitel slib se slovy slibuji a zároveň mu bylo předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva.
Předsedající přednesl návrh na usnesení
K přednesenému usnesení nebylo připomínek.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1

z ustavujícího

zasedání

zastupitelstva.
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Usnesení z ustavujícího zasedání městského zastupitelstva Vysoké Veselí
konaného dne 1. listopadu 2018
1. Zastupitelstvo města schvaluje:
Program jednání ustavujícího zasedání městského zastupitelstva.
Volbu funkcionářů obecního zastupitelstva aklamací.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva v hrubém –
místostarosta – 10.117,-Kč, člen rady - 1.480,-Kč, předseda výboru - 880,-Kč, člen výboru 570,-Kč a člen zastupitelstva - 280,-Kč
Rozpočtovou změnu č. 10
2. Zastupitelstvo města určuje:
Ověřovatelé zápisu: paní Moniku Vitvarovou a pana Jiřího Hanče
Zapisovatelku: paní Alenu Čížkovou
Volbu jednoho místostarosty jako dlouhodobě neuvolněný.
Funkci starosty jako dlouhodobě uvolněnou.
3. Zastupitelstvo zřizuje:
Finanční a kontrolní výbor oba jako tříčlenné.
4. Zastupitelstvo města volí:
Do funkce starosty jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva – pana Luboše Holmana.
Dále neuvolněné členy zastupitelstva:
Do funkce místostarosty – Ing. Radka Mydláře
Do funkce členů rady – Ing. Jaroslavu Kořínkovou, Ing. Miroslava Čížka a Mgr. Vladimíra
Knížka
Předsedu finančního výboru – pana Zdeňka Kykala
Předsedu kontrolního výboru – pana Pavla Postolku
Členy finančního výboru – paní Ivetu Trejbalovou a pana Jaroslava Vacka
Členy kontrolního výboru – paní Jaroslavu Matouškovou a pana Jiřího Hanče
5. Zastupitelstvo města stanovuje:
Zastupitelstvo města Vysoké Veselí v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2, písm. o)
zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
V souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích stanoví, že měsíční
odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí
tohoto usnesení tj. 2.11.2018. 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 (místostarosty, člena rady, předsedy výboru,
člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1
Usnesení bylo schváleno.
Ověřovatelé:

………………………..
paní Monika Vitvarová

Vyhotoveno dne: 5.11.2018

…………………….
pan Jiří Hanč
……………………..
Zapsala paní Alena Čížková

