Zápis
z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva města v Plasích
konaného dne 1.11.2006
Začátek jednání: 17.00 hod.
Jednání ukončeno: 18.00 hod.
Přítomni: dle prezenční listiny – 15
Ustavující jednání Zastupitelstva města (dále ZM) zahájil nejstarší člen ZM pan Miloš
Martiniak (nar. 23.11.1945, bude řídit průběh jednání do doby zvolení nového starosty
Zastupitelstvo města je schopno usnášet se ve všech bodech programu.
Program jednání:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
3) Volba mandátové komise a návrhové komise, ověření platnosti voleb
4) Slib členů zastupitelstva města
5) Volba starosty, místostarosty, rady města, odměny neuvolněným členům ZM
6) Návrh výborů, které budou pracovat při MěÚ Plasy a volba předsedů výborů
7) Návrh komisí (schvaluje Rada města)
8) Návrh jednacího řádu zastupitelstva města
9) Různé-právo nosit závěsný znak, usnesení a závěr
Hlasování: pro: 15

proti: 0

zdrţel se: 0

2. Jako ověřovatelé zápisu byli navrţeni: MUDr. Jitka Bezdíčková, Zdeněk Hanzlíček a
zapisovatelem: Ing.Josef Domabyl
Hlasování: pro: 15

proti: 0

zdrţel se: 0

3. Byla provedena volba mandátové komise, která bude následně působit jako návrhová
komise. Do mandátové a návrhové komise byli navrţeni tito členové ZM:
Mgr. Jiří Novotný, Vít Soutner, Jaroslav Novák
Hlasování: pro: 15

proti: 0

zdrţel se: 0

Poté bylo jednání ZM přerušeno na dobu nutnou pro činnost mandátové komise.
Zprávu mandátové komise přednesl Mgr. Jiří Novotný - Viz. příloha zápisu.
Mandátová komise ověřila platnost těchto listin:
- osvědčení o zvolení za člena ZM
- prohlášení jednotlivých kandidátů
- zápis o výsledku hlasování v obci
Přítomní členové ZM byli seznámeni ve zprávě mandátové komise s účastí voličů ve
volbách do ZM, s počtem platných odevzdaných hlasů jednotlivým kandidujícím stranám
s počtem získaných mandátů kandidujících stran a jmenným seznamem zvolených členů
ZM podle výsledku voleb ze dne 20.-21.10.2006. Zpráva byla předloţena ZM ke schválení.
Hlasování: pro: 15

proti: 0

zdrţel se: 0

-24. V dalším průběhu jednání sloţili zvolení členové ZM podle zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
slib do rukou nejstaršího člena ZM pana Miloše Martiniaka. Po přečtení slibu zvolení
zastupitelé slib ztvrdili podáním ruky, slovem slibuji a podpisem slibu.
5. Následovalo projednání a ustanovení jednotlivých funkcí výkonných orgánů obce a určení,
které funkce budou plněny uvolněnými a které neuvolněnými zvolenými zastupiteli.
Návrh: starosta – uvolněná funkce
1 místostarosta – neuvolněné funkce
Hlasování: pro: 15

proti: 0

zdrţel se: 0

Pro volbu starosty, místostarostů a členy rady byla navrţena forma hlasování – aklamací
Hlasování: pro: 15

proti: 0

zdrţel se: 0

MUDr. Bezdíčková navrhla, aby starostou města Plas byl zvolen pan Mgr. Miloslav Hurt.
Navrhovatelka se domnívá, ţe navrhovaný splňuje všechny poţadavky, které tato funkce
obnáší.
Návrh: Kdo je pro, aby pan Mgr. Miloslav Hurt byl zvolen starostou města Plasy pro
období let 2006-2010.
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdrţel se: 3

Dalšího řízení ustavujícího jednání ZM se ujal nově zvolený starosta pan Mgr. Miloslav
Hurt.
Následovala volba neuvolněného místostarosty.
Do této funkce byl navrţen pan Václav Šiml.
Návrh: Kdo je pro, aby pan Václav Šiml vykonával funkci místostarosty pro volební
období 2006-2010.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se:1

Pan Václav Šiml byl zvolen místostarostou města.
Starosta a místostarosta jsou jiţ členy rady města a nebudou tedy předmětem hlasování.
Za dalšího člena rady města byl navrţen pan Karel Mařík.
Návrh: Kdo je pro, aby pan Karel Mařík vykonával funkci člena rady města
pro volební období 2006-20010.
Hlasování: pro: 12

proti: 0

zdrţel se: 3

Za dalšího člena rady města byl navrţen pan Ing. Václav Gross.
Návrh: Kdo je pro, aby pan ing. Václav Gross vykonával funkci člena rady města
pro volební období 2006-2010.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se: 1

Za dalšího člena rady města byl navrţen paní Mgr. Markéta Lorenzová

-3Návrh: Kdo je pro, aby pan Mgr. Markéta Lorenzová vykonával funkci člena rady města
pro volební období 2006-2010.
Hlasování: pro: 14
proti: 0
zdrţel se:1
Na základě výsledku hlasování se členy rady města stávají pro volební období 2006-2010
pan Karel Mařík, ing. Václav Gross a Mgr. Markéta Lorenzová..
Nově zvolený starosta pan Mgr. Miloslav Hurt vystoupil s krátkým projevem k nastávající
práci ZM, RM, MěÚ jako celku, činnosti výborů a komisí.
Byl přednesen návrh na výši odměn pro neuvolněné členy ZM.
Návrh: ZM schvaluje ve smyslu nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a 50/2006 Sb. (příloha č. 1),
výši odměn pro neuvolněné členy ZM následovně:
- pro místostarostu města
ve výši 6.000 Kč/měsíc
- pro členy rady města
ve výši 1.200 Kč/měsíc
- ostatní členy zastupitelstva města
ve výši 300 Kč/měsíc
- předsedové výborů a komisí
ve výši 1.000 Kč/měsíc
Hlasování: pro: 15
proti: 0
zdrţel se: 0
6. ZM dále navrhlo, aby při MěÚ Plasy pracovaly v novém volebním období 2006-2010 tyto
výbory – finanční a kontrolní. Předsedové a členové jednotlivých výborů a členové a
předsedové osadních výborů budou zvoleni na příštím zasedání ZM.
Návrh: ZM ukládá zřízení kontrolního a finančního výboru a osadních výborů s tím, ţe
předsedou kontrolního výboru bude Ing. Tomáš Dušička, předsedou finančního
výboru Ing. Václav Gross a členové jednotlivých výborů budou zvoleni na příštím
zasedání ZM.
Hlasování: pro: 14

proti: 0

zdrţel se: 1

7. Dále ZM doporučuje RM zřízení těchto komisí
– ţivotního prostředí
– zdravotní a sociální
– kulturní, školské, rozvoje a informační
– SPOZ
Hlasování: pro: 15

proti: 0

zdrţel se: 0

8. Tajemník MěÚ Ing. Josef Domabyl předloţil návrh jednacího řádu ZM.
Návrh: ZM schvaluje návrh jednacího řádu ZM v předloţeném znění bez doplňků.
Hlasování: pro: 15
proti: 0
zdrţel se: 0
9.

Na základě § 108 odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích má ZM /RM/ právo určit
osoby s právem uţívat při významných příleţitostech a občanských obřadech závěsný
odznak. Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden
název Česká republika.
Bylo navrţeno, aby toto právo náleţelo kromě osob určených ze zákona také těmto
členům ZM: Ladislav Urban, Mgr. Markéta Lorenzová, MUDr. Jitka Bezdíčková,
Ing.Tomáš Dušička

-4Návrh: ZM schvaluje právo uţívat při významných příleţitostech a občanských obřadech
závěsný odznak náleţelo ve volebním období 2006-2010 těmto členům ZM: Ladislav
Urban, Mgr. Markéta Lorenzová, MUDr. Jitka Bezdíčková, Ing. Tomáš Dušička
Hlasování: pro:13

proti: 1

zdrţel se:1

10. Mgr. Novotný přednesl návrh na usnesení z ustavujícího zasedání ZM
Návrh: ZM schvaluje předloţený návrh na usnesení z ustavujícího zasedání.
Hlasování: pro: 15

proti: 0

zdrţel se: 0

Zapsal: Ing. Josef Domabyl – tajemník MěÚ
Ověřovatelé zápisu: MUDr. Jitka Bezdíčková
Zdeněk Hanzlíček

Starosta:
Mgr. Miloslav Hurt

Usnesení
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 1.11.2006
usn.č. 1-06: volí členy mandátové a návrhové komise:
Mgr. Jiří Novotný, Vít Soutner, Jaroslav Novák
usn.č. 2-06: ověřuje platnost volby členů Zastupitelstva města na základě předloţených
mandátů
1) MUDr. Jitka Bezdíčková, dětská lékařka Plasy
kandidovala za ODS
2) Václav Šiml, soukromý podnikatel
H.Hradiště
kandidoval za ODS
3 Mgr. Miloslav Hurt, starosta
Plasy
kandidoval za ODS
4 Mgr. Jiří Novotný, učitel
Plasy
kandidoval za ODS
5) Ing. Petr Škop, správce počítačových sítí Plasy
kandidoval za ODS
6) Ladislav Urban, technik
Ţebnice
kandidoval za ODS
7) Jaroslav Novák, technik
Plasy
kandidoval za KSČM
8) Miloš Martiniak, chemik
Plasy
kandidoval za KSČM
9) Vít Soutner, stavbyvedoucí
Plasy
kandidoval za ČSSD
10) Karel Mařík, inspektor létání
Plasy
kandidoval za ČSSD
11) Ing. Václav Gross, technik
Ţebnice
kandidoval za ČSSD
12) Zdeněk Hanzlíček, soukr. podnikatel
Plasy
kandidoval za ČSSD
13) Mgr. Markéta Lorenzová, ředitelka Gym. Plasy
kandidovala za KDU-ČSL
14) Ing. Tomáš Dušička, zemědělec
Babina
kandidoval za KDU-ČSL
15) Mgr. Zdeněk Chlup,učitel
Ţebnice
kandidoval za KDU-ČSL
usn.č. 3-06: volí ve smyslu ustanovení § 84 odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb.:
- starostu obce: Mgr. Miloslav Hurt, Plasy, nar. 28.7.1947
s počtem hlasů: 12
-

místostarostu:Václav Šiml, Horní Hradiště, nar. 3.12.1962

s počtem hlasů: 14

členy Rady města: Karel Mařík,, Plasy, nar. 15.6.1950
s počtem hlasů: 12
Ing. Václav Gross, Ţebnice, nar. 6.4.1966
s počtem hlasů: 14
Mgr. Markéta Lorenzová,Plasy,nar.9.3.1957 s počtem hlasů: 14
- předsedu kontrolního výboru: Ing. Tomáš Dušička, Babina
s počtem hlasů: 14
- předsedu finančního výboru: Ing. Václav Gross, Ţebnice
s počtem hlasů: 14
-

usn.č. 4-06: schvaluje ve smyslu nařízení vlády č. 358/2000 Sb., ve výši odměn následovně:
- pro místostarostu města
ve výši 6.000Kč/měsíc
- pro členy rady města
ve výši 1.200 Kč/měsíc
- ostatní členy zastupitelstva města
ve výši 300 Kč/měsíc
- předsedové výborů a komisí
ve výši 1.000 Kč/měsíc
usn.č. 5-06: schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města
usn č. 6-06: schvaluje dle § 108 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb. právo uţívat při významných
příleţitostech a občanských obřadech závěsný odznak a dle § 4 odst. 1 zákona č.
94/1963 Sb. právo přijímat prohlášení o uzavření manţelství ve volebním období
2006-2010 těmto členům ZM: Ladislav Urban, Mgr. Markéta Lorenzová, MUDr.
Jitka Bezdíčková, Ing. Tomáš Dušička

-2usn.č. 7-06: ukládá dle § 102 zákona zřídit komise rady, a provést volbu předsedů a členů
komisí. Zastupitelstvo města doporučuje zřízení těchto komisí:
- ţivotního prostředí (s přenesenou působností) tzn. pravomocí vydávat správní rozhodnutí
- zdravotní, sociální (s přenesenou působností ve věci právní ochrany dětí)
- kulturní, školské, rozvoje a informační
- SPOZ
Termín: 31.12.2006
Provede: Rada města

Místostarosta: Václav Šiml

V Plasích 2.11.2006

Starosta města: Mgr. Miloslav Hurt

