Město PLASY
Zastupitelstvo města Plasy
Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Plasy,
konaného dne 31.10. 2018

1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Plasy (dále jen „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:02
hodin starostou města panem Zdeňkem Hanzlíčkem („dále jen „předsedající").
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva města předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb„ o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s
§ 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb„ o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo
do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování (lhůta uplynula dne 19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle
§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Plasy zveřejněna
v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22. 10. 2018 do 31. 10. 2018.
Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce".
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 15 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 všech členů
zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ve smyslu § 92 odst. 3 zákona o
obcích.
Mgr. Michal Škop, Ph.D. oznamuje, že zasedání zastupitelstva města nahrává.
2. Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva města Plasy
Předsedající schůze předložil zprávu o výsledku voleb do Zastupitelstva města Plasy na
volební období 2018-2022.
Kandidovalo 5 stran a hnutí, z nichž každý předložil kandidátní listinu s počtem
15 kandidátů. Celkem tedy na funkci člena Zastupitelstva města Plasy kandidovalo
75 kandidátů.
Nezávislí pro Plasko získali 4 mandáty, s celkovým počtem hlasů 4.603,
ODS získala 2 mandáty, s celkovým počtem hlasů 2.486,
ČSSD získala 6 mandátů, s celkovým počtem hlasů 5.555,
MY získalo 2 mandáty, s celkovým počtem hlasů 2.378,
KDU ČSL získala 1 mandát, s celkovým počtem hlasů 1.547.

Bylo zvoleno 15 členů zastupitelstva.
Nezávislí pro Plasko:
Michal Škop, získal 394 hlasů,
Václav Gross, získal 391 hlasů,
Eva Pořádková, získala 342 hlasů,
Jan Jakeš, získal 325 hlasů.
ODS:
Ivo Komatovský, získal 289 hlasů,
Michal Radoš, získal 274 hlasů.
ČSSD:
Zdeněk Hanzlíček, získal 571 hlasů,
Petr Kovářík, získal 439 hlasů,
Vít Soutner, získal 410 hlasů,
Karel Mařík, získal 409 hlasů,
Vladimír Záhrobský, získal 408 hlasů,
Jan Brettl, získal 377 hlasů.
MY:
Tomáš Kouba, získal 322 hlasů,
Jiří Novotný, získal 273 hlasů.
KDU ČSL:
Markéta Lorencová, získala 171 hlasů.
3. Složení slibu člena zastupitelstva
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
v platném znění).
Složení slibu - tajemnice MěÚ přečetla 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 vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji44a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2 zápisu)
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
4. Schválení programu jednání, určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Předsedající přednesl návrhu programu, o kterém dal hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva města Plasy
Složení „Slibu člena zastupitelstva“
Schválení programu jednání, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Stanovení počtu uvolněných zastupitelů pro výkon funkce, stanovení počtu místostarostů,
členů rady, členů finančního a kontrolního výboru města
6. Stanovení způsobu volby starosty, místostarosty (tů), členů rady města, předsedů a členů
kontrolního a finančního výboru
7. Volba starosty města
8. Volba místostarosty(tů) města, určení kompetencí
9. Volba členů rady města
10. Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
11. Volba předsedů a členů osadních výborů
12. Schválení pravidelných měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva města
13. Pověření členů zastupitelstva města k přijímání prohlášení o vstupu do manželství
14. Diskuse
15. Závěr
Žádný ze zastupitelů nepředložil návrh na doplnění bodu programu, ani vypuštění
některého bodu.
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo předložený návrh programu jednání schválilo.
Předsedající navrhl určit za ověřovatele zápisu Bc. Tomáše Koubu, Ing. Michala
Radoše a jako zapisovatele p. Ivanu Horskou, tajemnici MěÚ. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy určuje ověřovateli zápisu Bc. Tomáše Koubu, Ing. Michala
Radoše a jako zapisovatele p. Ivanu Horskou, tajemnici MěÚ.
Všichni navržení se svou nominací souhlasili.
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo.

5. Stanovení počtu uvolněných zastupitelů pro výkon funkce, stanovení počtu
místostarostů, členů rady, členů finančního a kontrolního výboru města
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho člena zastupitelstva dlouhodobě
uvolněného pro výkon funkce, a to ve funkci starosty města, ve smyslu §71 zákona o
obcích. Navrhl schválení dvou místostarostů v neuvolněných funkcích, počet členů rady
města 5 (z toho 1starosta, 2místostarostové). Předsedající navrhl počet členů finančního
výboru 9 a kontrolního výboru 5 v neuvolněných funkcích.
Jiné protinávrhy ani stanoviska vznesena nebyla, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesení:
1. Zastupitelstvo města Plasy v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje
jednoho člena zastupitelstva dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce, a to ve
funkci starosty města.
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo.
2. Zastupitelstvo města Plasy v souladu s § 84 odst. 2 zákona o obcích určuje dva
místostarosty v neuvolněných funkcích.
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo.
3. Zastupitelstvo města Plasy v souladu s § 84 odst. 2 zákona o obcích určuje počet
členů rady města 5, (z toho 1 starosta, 2 místostarostové jsou členy rady ze zákona.)
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo.
4. Zastupitelstvo města Plasy v souladu s § 84 odst. 2 zákona o obcích určuje počet
členů finančního výboru 9 a kontrolního výboru 5 v neuvolněných funkcích.
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo.
6. Stanovení způsobu volby starosty, místostarosty (tů), členů rady města, předsedů
a členů kontrolního a finančního výboru
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty,
místostarostů, členů rady města, předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
veřejným hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo.
V případě tajné volby bude zvolena volební komise, hlasy jednotlivými členy

zastupitelstva budou vloženy do připravené hlasovací umy, následně volební komisí
spočítány a členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování.
Žádné protinávrhy nebyly podány.
Volba starosty města, místostarostů, členů rady města, předsedů a členů kontrolního
a finančního výboru bude probíhat veřejným hlasováním.
7. Volba starosty města
Předsedající zahájil bod: „Volba starosty města“. O jednotlivých kandidátech bude
hlasováno veřejným hlasováním a v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po
platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly
podány následující návrhy:
člen zastupitelstva p. Petr Kovářík navrhl zvolit do funkce starosty p. Zdeňka Hanzlíčka.
Pan Zdeněk Hanzlíček, jako navržený kandidát sdělil, že se svou nominací na funkci
starosty města souhlasí a jako předsedající schůze přednesl návrh usnesení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí starostou města pana Zdeňka Hanzlíčka.
Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 2(Mgr. Michal Škop, Ph.D., Mgr. Eva Pořádková)
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a jako starosta města Plasy byl zvolen pan
Zdeněk Hanzlíček.
Pan Zdeněk Hanzlíček, nově zvolený starosta města Plasy na volební období 2018 2022 poděkoval za důvěru, kterou se bude snažit nezklamat ani ve svém třetím
volebním období, ve funkci starosty. Starosta města zůstává předsedajícím schůze.
8. Volba místostarostů města, určení kompetencí
Předsedající zahájil bod: „Volba místostarostů města“. O jednotlivých kandidátech
bude hlasováno veřejným hlasováním a v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po
platném zvolení dvou konkrétních kandidátů již nebude v hlasování pokračováno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci I. místostarosty,
který bude plnit funkci druhého statutárního zástupce města, dále bude pověřen
jednáním se všemi Osadními výbory a SDH přidružených obcí.
Byly podány následující návrhy:
člen zastupitelstva Mgr. Jiří Novotný navrhl zvolit do funkce I. místostarosty Bc. To

máše Koubu.
Žádné další návrhy předloženy nebyly.
Předsedající se dotázal, zda navržený kandidát se svou nominací na funkci I. místostarosty města souhlasí.
Bc. Tomáš Kouba vyslovil se svou nominací souhlas.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí I. místostarostou Bc. Tomáše Koubu.
Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 2(Mgr. Michal Škop, Ph.D., Mgr. Eva Pořádková)
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a jako I. místostarosta města Plasy byl zvolen
Bc. Tomáš Kouba.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci II. místostarosty.
Kompetence II. místostarosty budou dopracovány a předloženy na veřejném zasedání
ZM dne 12. 12. 2018.
Byly podány následující návrhy:
člen zastupitelstva Ing. Ivo Komatovský navrhl zvolit do funkce II. místostarosty Ing.
Michala Radoše.
Žádné další návrhy předloženy nebyly.
Předsedající se dotázal, zda navržený kandidát se svou nominací na funkci II.
místostarosty města souhlasí.
Ing. Michal Radoš vyslovil se svou nominací souhlas.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí II. místostarostou Ing. Michala Radoše.
Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 2(Mgr. Michal Škop, Ph.D., Mgr. Eva Pořádková)
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a jako II. místostarosta města Plasy byl
zvolen Ing. Michal Radoš.
9. Volba členů rady města
Předsedající konstatoval, že členy rady jsou ve smyslu zákona starosta a oba
místostarostové. Zastupitelstvo schválilo celkový počet členů rady města 5, proto
proběhne volba dvou členů rady města. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno
veřejným hlasováním a v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
dvou konkrétních kandidátů již nebude v hlasování pokračováno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce členů rady města.

Byly podány následující návrhy:
člen zastupitelstva p. Zdeněk Hanzlíček navrhl zvolit do funkce člena rady p. Petra
Kováříka.
člen zastupitelstva p. Zdeněk Hanzlíček navrhl zvolit do funkce člena rady p. Vladi
míra Záhrobského.
Žádné další návrhy předloženy nebyly.
Předsedající se dotázal, zda navržení kandidáti se svou nominací na funkci člena rady
města souhlasí.
Pan Petr Kovářík vyslovil se svou nominací souhlas.
Pan Vladimír Záhrobský vyslovil se svou nominací souhlas.
Člen zastupitelstva města Mgr. Michal Škop, Ph.D. se dotázal, zda se u p. Petra
Kováříka nebude jednat o určitou formu střetu zájmů z důvodu, že se jedná o
podřízeného starosty a současně člena zastupitelstva. Dále se dotázal, jaký program
bude zvolené vedení města ve volebním období 2018-2022 prosazovat.
Tajemnice MěÚ odpověděla, že u p. Kováříka se nejedná o střet zájmů ze zákona. Zákon
porušen není a p. Kovářík není přímým podřízeným pana starosty, ale tajemnice MěÚ.
Starosta města uvedl, že program volebního období 2018-2022 je záležitostí celého
zastupitelstva a není předmětem ustavujícího zasedání zastupitelstva.
Pan Kovářík konstatoval, že řádně složil slib člena zastupitelstva a tento chce naplnit.
Pokud vznikne situace, kdy by byla na jeho straně překážka v hlasování, hlasovat
nebude.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí členem rady města p. Petra Kováříka.
Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 3(Mgr. Michal Škop, Ph.D., Mgr. Eva Pořádková, p. Petr
Kovářík)
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a do funkce členů Rady města Plasy byl
zvolen p. Petr Kovářík.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí členem rady města p. Vladimíra Záhrobského.
Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 3(Mgr. Michal Škop, Ph.D., Mgr. Eva Pořádková, p.
Vladimír Záhrobský)
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a do funkce členů Rady města Plasy byl
zvolen p. Vladimír Záhrobský.

10. Volba předsedů a členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní
výbor ve smyslu § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 1) zákona o obcích), neboť funkční
období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního
zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý dle § 118
odst. 2 zákona o obcích, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy
- viz § 119 odst. 1 zákona o obcích. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i
jiné osoby, pouze předsedou výboru musí být jen člen zastupitelstva ve smyslu § 117
odst. 4 zákona o obcích. Členem kontrolního nebo finančního výboru nemůže být
starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a
účetní práce na obecním úřadu, a to v souladu s § 119 odst. 1 zákona o obcích.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno veřejným hlasováním a v pořadí, v jakém
byli navrženi, přičemž po platném zvolení dvou konkrétních kandidátů již nebude
v hlasování pokračováno.
a) Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Byly podány následující návrhy:
člen zastupitelstva Ing. Ivo Komatovský navrhl zvolit do funkce předs. fin.výboru Ing.
Michala Radoše,
členka zastupitelstva Mgr. Eva Pořádková navrhla zvolit do funkce předs. fin. výboru
Mgr. Michala Škopa, Ph.D. a uvedla, že Ing. Michal Radoš, který byl zvolen II.
místostarostou města nemůže být v souladu se zákonem volen do funkce předsedy
finančního výboru.
Pan starosta vyhlásil přestávku v jednání.
Po ukončení přestávky předsedající oznámil pokračování v jednání zastupitelstva.
Ing. Michal Radoš oznámil, že rezignuje na funkci II. místostarosty a rád by byl
nominován na předsedu finančního výboru.
Pan starosta tuto rezignaci přijal a sdělil, že po dokončení volby předsedy finančního
výboru bude opakována volba II. místostarosty města.
Žádné připomínky, ani další návrhy předloženy nebyly.
Člen zastupitelstva Ing. Ivo Komatovský opakoval návrh, a do funkce předsedy fin.
výboru navrhl Ing. Michala Radoše.
Předsedající se dotázal, zda navržení kandidáti se svou nominací na funkci předsedy
finančního výboru souhlasí.
Mgr. Michal Škop, Ph.D. vyslovil se svou nominací souhlas.
Ing. Michal Radoš vyslovil se svou nominací souhlas.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí předsedou finančního výboru Mgr. Michala Škopa,
Ph.D.
Pro 4 (Mgr. Michal Škop, Ph.D., Mgr. Eva Pořádková, p. Jan Jakeš, Ing. Václav
Gross) Proti 10(p. Zdeněk Hanzlíček, Ing. Ivo Kornatovský, Ing. Michal Radoš,
Bc. Tomáš Kouba, Mgr. Jiří Novotný, p. Petr Kovářík, p. Jan Brettl, p. Vít Soutner,
p. Karel Mařík, p. Vladimír Záhrobský) Zdrželi se l(Mgr. Markéta Lorenzová)
Zastupitelstvo předložený návrh neschválilo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí předsedou finančního výboru Ing. Michala Radoše.
Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 4(Mgr. Michal Škop, Ph.D., Mgr. Eva Pořádková, Ing.
Václav Gross, p. Jan Jakeš)
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a předsedou Finančního výboru zastupi
telstva města Plasy byl zvolen Ing. Michal Radoš.
b) Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy
kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:
člen zastupitelstva Mgr. Michal Škop, Ph.D. navrhl zvolit do funkce předsedkyně
kontrolního výboru Mgr. Evu Pořádkovou. Svůj návrh zdůvodnil tím, že Mgr. Eva
Pořádková je právnička, která se zabývá obcemi.
Žádné další návrhy předloženy nebyly.
Předsedající se dotázal, zda navržená kandidátka se svou nominací na funkci
předsedkyně kontrolního výboru souhlasí.
Mgr. Eva Pořádková vyslovila se svou nominací souhlas.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí předsedkyní kontrolního výboru Mgr. Evu Pořádkovou.
Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 2(Mgr. Eva Pořádková, Mgr. Markéta Lorenzová)
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a předsedkyní Kontrolního výboru zastupi
telstva města Plasy volí Mgr. Eva Pořádková.

Opakovaná volba II. místostarosty města.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci II. místostarosty.
Kompetence II. místostarosty budou dopracovány a předloženy na veřejném zasedání
ZM dne 12. 12.2018.
Byly podány následující návrhy:
člen zastupitelstva Ing. Michal Radoš navrhl zvolit do funkce II. místostarosty Ing.
Iva Komatovského.
Žádné další návrhy předloženy nebyly.
Předsedající se dotázal, zda navržený kandidát se svou nominací na funkci II.
místostarosty města souhlasí.
Ing. Ivo Kornatovský vyslovil se svou nominací souhlas.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí II. místostarostou Ing. Iva Komatovského.
Pro 9(p. Zdeněk Hanzlíček, Ing. Michal Radoš, Bc. Tomáš Kouba, p. Petr Kovářík,
p. Karel Marik, p. Vít Soutner, p. Jan Brettl, Mgr. Jiří Novotný, p. Vladimír
Záhrobský) Proti 0 Zdrželi se 6(Ing. Ivo Kornatovský, Mgr. Michal Skop, Ph.D.,
Mgr. Eva Pořádková, Ing. Václav Gross, p. Jan Jakeš, Mgr. Markéta Lorenzová,)
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a jako II. místostarosta města Plasy byl
zvolen Ing. Ivo Kornatovský.
c) Volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního
výboru.
Byly podány následující návrhy:
člen zastupitelstva Bc. Tomáš Kouba navrhl zvolit do funkce člena finančního výboru
Ing. Jiřího Prantnera,
člen zastupitelstva Bc. Tomáš Kouba navrhl zvolit do funkce člena finančního výboru
Mgr. Jiřího Novotného,
člen zastupitelstva p. Zdeněk Hanzlíček navrhl zvolit do funkce člena finančního vý
boru p. Jana Brettla,
člen zastupitelstva p. Zdeněk Hanzlíček navrhl zvolit do funkce člena finančního vý
boru p. Pavla Koláře,
člen zastupitelstva Ing. Michal Radoš navrhl zvolit do funkce člena finančního vý
boru Ing. Vladimíra Dlouhého,
člen zastupitelstva Mgr. Michal Škop, Ph.D. navrhl zvolit do funkce členky finančního
výboru Ing. Marcelu Matouškovou, MBA,
člen zastupitelstva Mgr. Michal Skop, Ph.D. navrhl zvolit do funkce člena finančního
výboru Mgr. Michala Skopa, Ph.D.,
členka zastupitelstva Mgr. Markéta Lorenzová navrhla zvolit do funkce člena finanční-

ho výboru p. Pavla Hůrku,
členka zastupitelstva Mgr. Markéta Lorenzová navrhla zvolit do funkce člena finanční
ho výboru p. Rudolfa Tauchena.
Předsedající uvedl, že bylo navrženo 9 kandidátů a volí se 8 členů finančního výboru.
Proto bude volba probíhat po jednotlivých jménech navržených kandidátů.
Po zvolení 8 členů finančního výboru volba končí.
Předsedající se dotázal, zda navržení kandidáti se svou nominací na funkci člena
finančního výboru souhlasí.
Všichni kandidáti se svou nominací vyslovili souhlas.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí členem finančního výboru Ing. Jiřího Prantnera.
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a členem Finančního výboru zastupitelstva
města Plasy volí Ing. Jiřího Prantnera.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí členem finančního výboru Mgr. Jiřího Novotného.
Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 2(Ing. Michal Škop, Ph.D., Mgr. Jiří Novotný)
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a členem Finančního výboru zastupitelstva
města Plasy volí Mgr. Jiřího Novotného.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí členem finančního výboru p. Jana Brettla.
Pro 14 Proti 0 Zdrželi se 1 (p. Jan Brettl)
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a členem Finančního výboru zastupitelstva
města Plasy volí p. Jana Brettla.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí členem finančního výboru p. Pavla Koláře.
Pro 14 Proti 0 Zdrželi se l(p. Jan Brettl)
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a členem Finančního výboru zastupitelstva
města Plasy volí p. Pavla Koláře.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí členem finančního výboru Ing. Vladimíra Dlouhého.
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a členem Finančního výboru zastupitelstva
města Plasy volí Ing. Vladimíra Dlouhého.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí členkou finančního výboru Ing. Marcelu Matouškovou,
MBA
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a členkou Finančního výboru zastupitelstva
města Plasy volí Ing. Marcelu Matouškovou, MBA.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí členem finančního výboru Mgr. Michala Škopa, Ph.D.
Pro 12 Proti 0 Zdrželi se 3(Bc. Tomáš Kouba, p. Jan Brettl, p. Vít Soutner)
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a členem Finančního výboru zastupitelstva
města Plasy volí Mgr. Michala Škopa, Ph.D.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí členem finančního výboru p. Pavla Hůrku.
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a členem Finančního výboru zastupitelstva
města Plasy volí p. Pavla Hůrku.
Předsedající konstatoval, že bylo zvoleno 8 členů finančního výboru a volba končí,
d) Volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního
výboru. Byly podány následující návrhy:
člen zastupitelstva Ing. Michal Radoš navrhl zvolit do funkce člena kontrolního
výboru p. Vlastimila Jurčíka,
člen zastupitelstva Mgr. Michal Škop, Ph.D. navrhl zvolit do funkce člena kontrolního
výboru Ing. Václava Grosse,
člen zastupitelstva p. Zdeněk Hanzlíček navrhl zvolit do funkce člena kontrolního
výboru p. Víta Soutnera,

člen zastupitelstva Mgr. Jiří Novotný navrhl zvolit do funkce člena kontrolního
výboru p. Jindřicha Kučírka.
Předsedající se dotázal, zda navržení kandidáti se svou nominací na funkci člena
kontrolního výboru souhlasí.
Všichni kandidáti se svou nominací vyslovili souhlas.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí členem kontrolního výboru p. Vlastimila Jurčíka.
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a členem Kontrolního výboru zastupitelstva
města Plasy volí p. Vlastimila Jurčíka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí členem kontrolního výboru Ing. Václava Grosse.
Pro 14 Proti 0 Zdrželi se l(Ing. Václav Gross)
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a členem Kontrolního výboru zastupitelstva
města Plasy volí Ing. Václava Grosse.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí členem kontrolního výboru p. Víta Soutnera.
Pro 14 Proti 0 Zdrželi se l(p. Vít Soutner)
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a členem Kontrolního výboru zastupitelstva
města Plasy volí p. Víta Soutnera.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy volí členem kontrolního výboru p. Jindřicha Kučírka.
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a členem Kontrolního výboru zastupitelstva
města Plasy volí p. Jindřicha Kučírka.
11. Volba předsedů a členů osadních výborů
Bc. Tomáš Kouba předložil návrhy na složení osadních výborů (dále jen OV)
v jednotlivých obcích včetně návrhů na jejich předsedy pro volební období 2018-2022.
Návrhy jsou předloženy na základě výsledků voleb OV v jednotlivých přidružených
obcích.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy schvaluje předsedy a členy OV takto:
OV Babina - nevolí se. Nebyli žádní kandidáti.
OV Horní Hradiště - předseda OV - p. Václav Šiml, místopředseda Bc. Tomáš Kouba
a p. Vladimír Záhrobský. Členové OV - p. Jaroslav Bouda, p. Jaroslav Hynek, p.
Miroslav Hynek, p. Pavel Kolář, p. Petr Říha, p. Roman Vaňourek.
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo schválilo předsedy a členy Osadního výboru Horní Hradiště.
OV Lomnická - předseda OV - p. Karel Hubka, místopředseda p. Jaromír Antoš.
Členové OV - p. Václav Bílek, p. Julius Boldižar, p. Radek Pašek.
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo schválilo předsedy a členy Osadního výboru Lomnička.
OV Nebřeziny - předseda OV- p. Jan Berger, místopředseda p. Iveta Mannová.
Členové OV - p. Jana Bergerová, p. Miloš Holota, p. Vladimíra Kašková, p. Ladislav
Mourek, Ing. František Zídek.
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo schválilo předsedy a členy Osadního výboru Nebřeziny.
OV Zebnice - předseda OV - p. Dana Kepková, místopředseda p. Vladimír Soukup.
Členové OV - p. Roman Gross, Ing. Václav Gross, p. Milan Hora, p. Miroslav Koča, p.
Luboš Šiml.
Pro 15 Proti 0 Zdrželi se 0
Zastupitelstvo schválilo předsedy a členy Osadního výboru Žebnice.
12. Schválení pravidelných měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva
města
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72
zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna, a to ode dne
1. 11.2018.
I. místostarosta ve výši 7.000,-Kč měsíčně,
II. místostarosta ve výši 7.000,-Kč měsíčně,
členové rady ve výši 1.400,-Kč měsíčně,
předseda finančního výboru ve výši 1.100,-Kč měsíčně,

předseda kontrolního výboru ve výši 1.100,-Kč měsíčně,
členové výborů ve výši 0,-Kč měsíčně, bude řešeno roční odměnou,
předsedové komisí ve výši 1.100,-Kč měsíčně,
členové komisí ve výši 0,-Kč měsíčně, bude řešeno roční odměnou,
členové zastupitelstva města nezařazení ve výši 600,-Kč měsíčně.
Mgr. Michal Škop, Ph.D. uvedl, že výše navrhovaných pravidelných měsíčních
odměn byla sdělena na pracovním jednání zastupitelstva, ale písemně tyto neobdržel.
Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o ob
cích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva města,
odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2018 a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
I. místostarosta ve výši 7.000,-Kč měsíčně,
II. místostarosta ve výši 7.000,-Kč měsíčně,
členové rady ve výši 1.400,-Kč měsíčně,
předseda finančního výboru ve výši 1.100,-Kč měsíčně,
předseda kontrolního výboru ve výši 1.100,-Kč měsíčně,
členové výborů ve výši 0,-Kč měsíčně, bude řešeno roční odměnou,
předsedové komisí ve výši 1.100,-Kč měsíčně,
členové komisí ve výši 0,-Kč měsíčně, bude řešeno roční odměnou,
členové zastupitelstva města nezařazení ve výši 600,-Kč měsíčně.
Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 2(Mgr. Michal Škop, Ph.D., Mgr. Eva Pořádková)
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo.
13. Pověření členů zastupitelstva města k přijímání prohlášení o vstupu do manželství
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na pověření členů
zastupitelstva města k přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 1la)
odst. 1 písm. a) zákona číslo 301/2000Sb., o matrikách v platném znění.
Byly podány následující návrhy:

člen zastupitelstva Mgr. Michal Škop, Ph.D. navrhl pověřit Mgr. Evu Pořádkovou,
člen zastupitelstva Bc. Tomáš Kouba navrhl pověřit Mgr. Jiřího Novotného.
Předsedající se dotázal, zda navržení kandidáti se svou nominací na funkci člena
zastupitelstva města, který bude pověřen k přijímání prohlášení o vstupu do manželství
souhlasí.
Mgr. Eva Pořádková se svou nominací souhlasí.
Mgr. Jiří Novotný se svou nominací souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Plasy pověřuje členy zastupitelstva města Mgr. Evu
Pořádkovou a Mgr. Jiřího Novotného k přijímání prohlášení o vstupu do
manželství ve smyslu § 11 a) odst. 1 písm. a) zákona číslo 301/2000Sb., o
matrikách v platném znění.
Pro 13 Proti 0 Zdrželi se 2(Mgr. Eva Pořádková, Mgr. Jiří Novotný)
Zastupitelstvo předložený návrh schválilo a pověřuje členy zastupitelstva města Mgr.
Evu Pořádkovou a Mgr. Jiřího Novotného k přijímání prohlášení o vstupu do
manželství ve smyslu § 11 a) odst. 1 písm. a) zákona číslo 301/2000Sb., o matrikách
v platném znění.
14. Diskuse
Mgr. Michal Škop, Ph.D. - dotazuje se, zda budou zastupitelé dostávat před dalšími
veřejnými zasedáními písemné podklady,
tajemnice MěÚ - podklady budou zasílány v zákonné lhůtě,
starosta - navrhuje, aby zastupitelstvo doporučilo radě města zřízení konkrétních
komisí,
Ing. Michal Radoš - navrhuje doporučení na zřízení komisí projednat na zasedání dne
12. 12. 2018,
Ing. Gross - informuje členy zastupitelstva o předložení investičních a ostatních
akcích osadními výbory přidružených obcí,
Mgr. Markéta Lorenzová - dotazuje se, zda nejsou omezeny počty členů komisí,
starosta - o komisích a počtech jejich členů rozhoduje rada,
Mgr. Eva Pořádková - dotazuje se, zda bude kino zrekonstruováno do konce roku
2018, zda jsou již plánovány akce pro rok 2019 a zda se předpokládá slavnostní
zahájení provozu,
starosta - předpokládá se dokončení včetně kolaudace do konce roku 2018, v současné
době vedení města přijímá objednávky na konání akcí v roce 2019, slavnostní otevření
bude začátkem roku 2019,
Ing. Michal Radoš - dotazuje se, zda Mgr. Michal Škop, Ph.D. natáčí pouze část
zastupitelů nebo celé zastupitelstvo,
Mgr. Michal Škop, Ph.D. - nemá kvalitní zařízení, aby mohl nahrávat všechny
zastupitele. Chtěl by, aby město zajistilo nahrávání na kvalitní úrovni,
starosta - sděluje, že příští jednání zastupitelstva by se mělo již konat v nových
prostorách Plaského kulturního střediska.

Další příspěvky do diskuse nejsou, starosta diskusi ukončil.

15. Závěr
Předsedající poděkoval zastupitelům a občanům za účast na veřejném zasedání, všem
popřál mnoho úspěchů v další práci a ukončil zasedání zastupitelstva v 19:15 hodin.

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 02. 11. 2018

Zapisovatel: Ivana Horská
Ověřovatelé:

Bc. Tomáš Kouba, dne
Ing. Michal Radoš, dne ^

Starosta:

Zdeněk Hanzlíček, dne
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