Zápis a usnesení č. 6/06
Z ustavujícího zasedání zastupitelstva města v Kostelci n.Č.lesy, konaného
dne 1.11.2006
Přítomno : 15 členů zastupitelstva (dle prezenční listiny)
Omluveni :
Neomluveni: Občanů :

cca 60

Program :
1. Návrh pracovních komisí(mandátová, volební)
2. Zpráva mandátové komise
3. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§ 69 odst. 2 zákona o obcích)
4. Volba návrhové komise, ověřovatelů
5. Schválení volebního řádu
6. Volba starosty, místostarosty a členů rady obce
7. Rozhodnutí zastupitelstva ve věci Jednacího řádu
8. Návrh a schválení osob (osoby) oddávajícího
9. Návrh a volba předsedů Finančního a Kontrolního výboru
10.Návrh usnesení, závěr

Jednání zahájila starostka města Mgr. Jana Urbanová, přivítala nově zvolené
členy zastupitelstva města i přítomné občany a seznámila je s programem
ustavujícího zasedání. Poté popřála nově zvoleným členům zastupitelstva
mnoho úspěchů při zajišťování potřeb města a předala slovo nejstaršímu
členovi nově zvoleného zastupitelstva města panu Uhlířovi.
Pan Pavel Uhlíř se ujal slova , přivítal přítomné na ustavujícím zasedání
zastupitelstva města Kostelec n.Č.lesy a popřál všem dobrého večera.
V krátkém projevu vyzval nově zvolené členy zastupitelstva, kteří získali
důvěru občanů i občany města , ke zlepšení vzájemné komunikace tak, aby
postupně bylo vytvořeno i ovzduší vzájemné důvěry a pracovní prostředí pro
nově zvolené členy zastupitelstva města, aby se veřejná zasedání vyznačovala
vždy dobrou organizací, větší účastí , v atmosféře dostatečné kulturnosti
projevů. Veřejné zasedání by mělo být místem pro vzájemné výměny názorů
na řešení problematiky, místem vzájemné výměny poctivých zkušeností.
1. Návrh pracovních komisí.
Předsedající pan Uhlíř navrhl členy mandátové a volební komise pro ověření
platnosti výsledků voleb. Do mandátové a volební komise byli navrženi :
Ing. Ewa Chmelíková Ing. Pavel Jetenský
Mgr. Jiří Kamínek

předseda
člen
člen
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2.Mandátní komise ověřila a zkontrolovala „Osvědčení o zvolení člena
zastupitelstva města“ u všech 15 členů zastupitelstva a neshledala rozdíly
s dokumentací předanou registračním úřadem. Plnění zákonem
stanovených termínů bylo dodrženo.
Předsedkyně volební komise Ing. Chmelíková dále sdělila, že 30.10.2006 se
vzdal mandátu člena zastupitelstva města Kostelec n.Č.lesy pan Jiří
Kabelka, který byl zvolen v komunálních volbách za Stranu zelených. Na
uvolněné místo nastoupil dne 31.10.2006 náhradník ze Strany zelených pan
František Halamka.
3. Složení slibu členů zastupitelstva města
Předsedající zasedání pan Pavel Uhlíř přečetl slib poslance.
„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“, který přítomní členové předsedajícímu
podáním ruky, slovy „slibuji“ a podpisem stvrdili.
Ověřením platnosti voleb a složením slibu získalo 15 členů zastupitelstva
mandát člena zastupitelstva Města Kostelec nad Černými lesy.
4. Volba návrhové komise, ověřovatelů
Do návrhové komise byli navrženi : RNDr. Ivana Kašparová, Ing. Karel
Fousek
ZM : schvaluje
(14-0-1)
Jako ověřovatelé byli navrženi :
ZM : schvaluje

Oldřich Král, Ing. Jiří Bitter
(15-0-0)

5. Schválení volebního řádu
Předsedkyně volební komise Ing. Chmelíková seznámila přítomné
s volebním řádem pro volby do zastupitelstva města (v příloze zápisu)
ZM : schvaluje volební řád pro volby do zastupitelstva města

(15-0-0)

Předsedkyně volební komise dala hlasovat o způsobu volby starosty a
místostarosty.
ZM : schvaluje způsob volby starosty a místostarosty tajným hlasováním
(10-5-0)
Ing. Fousek navrhl na starostu města pana Mgr. Kamínka (SZ), Ing. Jun
navrhl pana Urbana (SZ). Jiný návrh nebyl podán.
Předseda volební komise se otázal kandidátů na starostu, zda svoji
kandidaturu přijímají.
Oba kandidáti kandidaturu přijali.
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Tajným hlasováním v 1. kole nebyl starosta města zvolen
Předsedkyně volební komise se ptá, - po upozornění Mgr. Hujo na jisté
nesrovnalosti ve volebním řádu, - zda si přejí 2. kolo voleb bez
dohodovacího řízení a se stejnými kandidáty
ZM : schvaluje 2. kolo volby starosty
(14-1-0)
Ve 2. kole zvolilo zastupitelstvo města počtem 11 hlasů starostou města
pana Jana Urbana (SZ). (pro Mgr. Kamínka 1 hlas)
ZM : bere na vědomí zprávu volební komise o 1. a 2. kole volby starosty
Volba zástupce starosty
Předsedkyně volební komise požádala zastupitele o vyjádření počtu zástupců
starosty a zda funkce zástupce starosty bude uvolněnou nebo neuvolněnou.
ZM : schvaluje 1 zástupce starosty

(15-0-0)

ZM : neschvaluje funkci zástupce starosty jako uvolněnou

(2-11-2)

ZM : schvaluje funkci zástupce starosty jako neuvolněnou

(11-2-2)

Předsedkyně volební komise vyzvala zastupitele k podání návrhů kandidátů
na funkci zástupce starosty.
Pan Halamka (SZ) navrhl na funkci zástupce starosty pana Mgr. Kamínka
(SZ), pan Ing. Jetenský (KSČM) navrhl pana Ing. Drahomíra Juna (KSČM).
Jiný návrh nebyl podán.
Oba kandidáti kandidaturu přijali.
Zastupitelstvo města zvolilo počtem 8 hlasů neuvolněným zástupcem
starosty města pana Ing. Drahomíra Juna. (pro Mgr. Kamínka 3 hlasy)
ZM : bere na vědomí zprávu volební komise o volbě zástupce starosty
Dále byli voleni členové městské rady.
Předsedkyně volební komise dala hlasovat o způsobu volby členů rady
města.
ZM : schvaluje volbu členů rady města tajným hlasováním
(13-2-0)
Předsedkyně volební komise vyzvala zastupitele k podání návrhů kandidátů
na členy rady města.
Ing. Bitter (OS ASANACE) navrhuje Ing. Kašparovou (OS ASANACE), pan
Vodochodský (ODS) navrhuje Ing.Chmelíkovou (ODS), Ing. Jetenský (KSČM)
navrhuje Mgr. Kamínka (SZ), MVDR. Černého (Unie svobody) a pana Uhlíře
(ČSSD).
Jiný návrh nebyl podán.
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Předsedkyně volební komise se otázala kandidátů na funkci členů rady
města, zda svoji kandidaturu přijímají.
Kandidáti kandidaturu přijali.
Zastupitelstvo města zvolilo tajným hlasováním za členy rady města :
pana Pavla Uhlíře počtem hlasů
13
(Mgr. Kamínek 7)
Ing. Ewu Chmelíkovou
9
(MVDr. Černý 6)
RNDr. Ivanu Kašparovou
8
ZM : bere na vědomí zprávu volební komise o volbě členů rady města
7. Rozhodnutí zastupitelstva ve věci Jednacího řádu
V diskusi k tomuto bodu zastupitelé zmiňovali potřebu přepracování
Jednacího řadu a stanovení pokud možno pravidelného termínu jednání
zastupitelstva.
Bylo dohodnuto, že termín dalšího zasedání bude přibližně kolem
15.11.2006.
ZM : bere na vědomí
8. Návrh a schválení osob (osoby) oddávajícího
Byla navržena a členy zastupitelstva města schválena pro zajišťování
svatebních obřadů jako oddávající paní Olga Dekojová.
ZM : schvaluje
(9-0-6)
9. Návrh a volba předsedy Finančního a Kontrolního výboru
Předsedkyně komise dala hlasovat o způsobu volby předsedy Kontrolního a
Finančního výboru, zda tajným či veřejným hlasováním.
ZM : neschvaluje volbu předsedy KV a FV tajným hlasováním (3-5-7)
ZM : schvaluje volbu předsedy KV a FV veřejným hlasováním

(12-1-2)

Předsedkyně volební komise vyzvala zastupitele k podání návrhů kandidátů
na předsedu Kontrolního výboru.
Pan Vodochodský (ODS) navrhl Ing. Chmelíkovou (ODS), pan Uhlíř (ČSSD)
Ing. Jetenského (KSČM), Ing. Bitter (OS Asanace) Ing. Tučkovou (OS
Asanace)
Jiný návrh nebyl podán.
Předkyně volební komise se otázala kandidátů na funkci předsedy KV
města, zda svoji kandidaturu přijímají.
Kandidáti kandidaturu přijali.
Ing. Tučková se ptá, zda člen rady města může být předsedou KV ?
Ing. Chmelíková – podle zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění a jeho §
117 – 119 může.
Předsedkyně volební komise se ptá, jak hlasovat o návrzích ? Zda
v abecedním sledu, nebo tak, jak byly podány.
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ZM : schvaluje hlasování dle návrhů, tak jak byly podány
Ing. Chmelíková
Ing. Jetenský
Ing. Tučková

(15-0-0)

(7-3-5)
(2-0-13)
(7-4-4)

Předsedkyně volební komise vyzývá zastupitele k dohodovacímu řízení o
předsedovi KV.
Ing. Jetenský se vzdává kandidatury na funkci předsedy KV.
Hlasování v 2. kole :
Ing. Chmelíková
Ing. Tučková

(7-2-6)
(3-3-9)

Mgr. Kamínek navrhuje nechat hlasování o předsedovi Kontrolního výboru
až na příští veřejné zasedání zastupitelstva.
Ing. Bitter podává protinávrh, výsledek druhého hlasování nebyl v souladu
s dohodou v dohodovacím řízení, domnívá se, že došlo k jakési závadě,
navrhuje opakovat hlasování
Mgr. Kamínek trvá na tom, že hlasování bylo věrohodné
Hlasování o protinávrhu :
(6-8-1)
ZM : neschvaluje protinávrh Ing. Bittera
Ing. Bitter navrhuje znovu opakovat hlasování o předsedovi Kontrolního
výboru
ZM : schvaluje
(10-5-0)
Ing. Chmelíková
(9-0-6)
Hlasování pro Ing. Tučkovou považuje Ing. Jetenský za nadbytečné
ZM : schvaluje Ing. Ewu Chmelíkovou do funkce předsedy Kontrolního
výboru
Volba předsedy Finančního výboru
Předsedkyně volební komise vyzvala zastupitele k podání návrhů kandidátů
na předsedu Finančního výboru.
Ing. Chmelíková (ODS) navrhla Ing. Tučkovou (OS Asanace), pan Král (ODS)
pí Dekojovou (ODS), pan Uhlíř (ČSSD) pana Ing. Jetenského (KSČM)
Jiný návrh nebyl podán.
Předsedkyně volební komise se otázala kandidátů na funkci předsedy FV
města, zda svoji kandidaturu přijímají.
Ing. Tučková a pí Dekojová kandidaturu přijaly, Ing. Jetenský nepřijal.
Hlasování :
Ing. Tučková

(7-4-4)
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Pí Dekojová

(5-4-6)

Předsedkyně volební komise vyzývá zastupitele k dohodovacímu řízení o
předsedovi FV.
Pí Dekojová se vzdává kandidatury na funkci předsedy FV
Pan starosta dává hlasovat o opakování hlasování o funkci předsedy FV
města.
ZM : schvaluje opakování hlasování bez dohodovacího řízení
(10-3-2)
Ing. Tučková
(8-3-4)
ZM : schvaluje Ing. Lenku Tučkovou do funkce předsedy Finančního
výboru
10. Návrh usnesení, závěr
Pan starosta vyzval návrhovou komisi k přečtení návrhu usnesení
Protože byly vyčerpány všechny body programu poblahopřál nově zvoleným
členům zastupitelstva hodně úspěchů v práci, poděkoval přítomným
občanům za účast a ustavující zasedání ukončil.
Poté Mgr. Kamínek rovněž popřál nově zvoleným členům zastupitelstva
hodně úspěchů v práci, poděkoval odstupující starostce a popřál ji hodně
štěstí a spokojenosti.
Skončeno : 21:15
Zapsala . Dlouhá

Ing. Drahomír Jun
zástupce starosty

Jan Urban
starosta

Ověřovatelé :
Oldřich Král

Ing. Jiří Bitter
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Usnesení č. 6/06
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Kostelec n.Č.l., konaného
dne 1.11.2006
ZM po projednání :

I. Schvaluje
1. Návrhovou komisi ve složení : RNDr Ivana Kašparová, Ing. Karel Fousek
2. Ověřovatele zápisu : Oldřich Král, Ing. Jiří Bitter
3. Volební řád pro volby do zastupitelstva města
4. Způsob volby starosty a zástupce starosty - tajným hlasováním
5. 2. kolo volby starosty
6. Pro volební období 2006 – 2010 1 zástupce starosty
7. Funkci zástupce starosty města jako neuvolněnou
8. Způsob volby členů rady města – tajným hlasováním
9. Pro zajišťování svatebních obřadů jako oddávající pí Olgu Dekojovou
10.Způsob volby předsedy Kontrolního a Finančního výboru města –
veřejným hlasováním
11.Hlasování o funkci předsedy KV a FV města dle návrhů, jak byly podány
12.Znovu opakovat hlasování o funkci předsedy Kontrolního výboru

1.
2.
3.
4.
5.

II. Zvolilo
Do funkce starosty města Kostelec n.Č.l. pana Jana Urbana,
nar.26.1.1947, bytem Dobrovského 1002, Kostelec n.Č.lesy
Do funkce neuvolněného zástupce starosty města Ing. Drahomíra Juna,
nar. 27.10.1955,bytem Lesácká 869, Kostelec n.Č.lesy
Do funkce členů rady města : Pavla Uhlíře, Ing. Ewu Chmelíkovou,
RNDr. Ivanu Kašparovou
Do funkce předsedy Kontrolního výboru Ing. Ewu Chmelíkovou
Do funkce předsedy Finančního výboru Ing. Lenku Tučkovou

III. Neschvaluje
1. Funkci zástupce starosty města jako uvolněnou
2. Volbu předsedy KV a FV města tajným hlasováním
3. Protinávrh Ing. Bittera opakovat hlasování o předsedovi Kontrolního
výboru
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1.
2.
3.
4.

IV. Bere na vědomí
Zprávu volební komise o 1. a 2. kole volby starosty města
Zprávu volební komise o volbě zástupce starosty města
Zprávu volební komise o volbě členů rady města
Předběžný návrh termínu dalšího zasedání ZM přibližně kolem
15.11.2006

Ing. Drahomír Jun
zástupce starosty

Jan Urban
starosta
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