MĚSTO HOSTINNÉ

Zápis
z ustavující schůze Zastupitelstva města Hostinné,
konané dne 08.11.2010 od 18:00 hod v Kině v Hostinném
Přítomni:
Omluveni:
Neomluveni:

21 zastupitelů města dle prezenční listiny
---

Starosta Bc. Karel Klíma zahájil zasedání přivítáním členů zastupitelstva a spoluobčanů. Informoval
o průběhu zasedání, které se řídí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
Přítomní zastupitelé jednohlasně schválili zřízení mandátové komise, ve složení:
- předseda: paní Mgr. Ivana Mědílková,
- členové: pan Martin Jelínek, paní Mgr. Iva Faltová.
Mandátová komise zkontrolovala u přítomných zastupitelů vydané osvědčení registračním úřadem
a konstatovala, že nebyl zjištěn žádný nesoulad.
Dále pan Bc. Karel Klíma sdělil, že nově zvolenému zastupitelstvu bude předsedat člen zastupitelstva
paní Ing. Miluška Kovářová do doby, než bude zvolen nový starosta města.
Paní Ing. Miluška Kovářová pověřila vyhotovením zápisu z ustavujícího zasedání paní Jitku
Skořepovou, skrutátorem pověřila slečnu Renatu Maškovou, obě pracovnice Městského úřadu
Hostinné.
Protože kontrolou prezence bylo zjištěno, že je přítomna nadpoloviční většina členů nově zvoleného
zastupitelstva, je schopno se usnášet. Byly splněny zákonem předepsané náležitosti.
Před složením slibu vystoupil zastupitel pan Richard Stavrovski s názorem, že složením slibu u
zastupitele pana Tomáše Anděla dojde k neslučitelnosti funkcí podle § 5 zák. č. 491/2001 Sb.
Složení slibu podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Zastupitelé složili slib do rukou předsedajícího slovem „slibuji" a potvrdili slib svým podpisem.
Předsedající paní Ing. Miluška Kovářová složila slib do rukou prvního zastupitele, který tento slib
složil. Zastupitelé skládali slib v následujícím pořadí:
1. Anděl Tomáš
2. Bartoš Petr
3. Erlebach Libor, MUDr.
4. Chmelík Petr, Ing.
5. Junek Vladimír
6. Jelínek Martin
7. Faltová Iva, Mgr.
8. Kazihnitková Hana
9. Klíma Karel, Bc.
10. Kováč Boris
11. Krčmář Pavel, Ing.
12. Kulhánková Blanka
13. Maštalíř Petr, Ing.
14. Mědílková Ivana. Mgr.
15. Nossková Radomíra
16. Sahánková Dagmar, Bc.
17. Stavrovski Richard
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18. Šmíd Petr
19. Václavík Milan
20. Voláková Hana
21. Kovářová Miluška, Ing.
Seznámení s návrhem programu zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Volba starosty města
Volba místostarosty města
Volba Rady města Hostinné
Zřízení finančního výboru
Zřízení kontrolního výboru
Diskuze
Závěr

Další návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 21 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: --

Hlasování se zdrželi: --

1. Určení ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Paní Ing. Miluška Kovářová předložila návrh na zvolení ověřovatelů zápisu ve složení: pan Petr
Bartoš a paní Radomíra Nossková. Další návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 19 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: --

Hlasování se zdrželi: 2 zastupitelé

Paní Ing. Miluška Kovářová předložila návrh na zvolení komise pro návrhy usnesení ve složení: pan
MUDr. Libor Erlebach a pan Milan Václavík. Další návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 21 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: --

Hlasování se zdrželi: --

2. Volba starosty města
Předsedající dává návrh na veřejnou volbu aklamací. Další návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 21 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: --

Hlasování se zdrželi: --

Předsedající paní Ing. Miluška Kovářová požádala návrhovou komisi o předložení návrhů na starostu
města. Pan MUDr. Libor Erlebach z návrhové komise přednesl návrh na starostu města: Bc. Karla
Klímu. Další návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 16 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: --
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Paní Ing. Miluška Kovářová poblahopřála panu Bc. Karlu Klímovi ke zvolení starostou města
Hostinné a předala mu řízení dalšího zasedání.
Nový starosta Bc. Karel Klíma poděkoval za důvěru a paní Milušce Kovářové za dosavadní vedení
zasedání.

3. Volba místostarosty města
Starosta města Bc. Karel Klíma požádal o předložení návrhů na místostarostu města. Za SPLH byla
navržena paní Bc. Dagmar Sahánková a za stranu ČSSD byl navržen pan Ing. Petr Chmelík.
Další návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o návrhu - místostarostka paní Bc. Dagmar Sahánková:
Pro hlasovalo: 9 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: 12 zastupitelů
Návrh nebyl schválen.
Hlasování o návrhu - místostarosta pan Ing. Petr Chmelík:
Pro hlasovalo: 12 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Návrh byl schválen.

Hlasování se zdrželi: 9 zastupitelů

Starosta poblahopřál panu Ing. Petru Chmelíkovi ke zvolení místostarostou města.

4. Volba Rady města Hostinné
Dále proběhla volba pěti členů Rady města Hostinné. Pan Bc. Karel Klíma předložil návrh na členy
Rady města Hostinné v tomto složení:
1. Tomáš Anděl
2. Petr Šmíd
3. Vladimír Junek
4. Mgr. Ivana Mědílková
5. Blanka Kulhánková
Dále pak předložil pan Richard Stavrovski další návrh na členy Rady města Hostinné v tomto složení:
1. Petr Šmíd
2. MUDr. Libor Erlebach
3. Hana Kazihnitková
4. Bc. Dagmar Sahánková
5. Ing. Pavel Krčmář
Prvním navrženým za člena rady je: pan Tomáš Anděl
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 12 zastupitelů
Proti hlasovalo: 9 zastupitelů
Návrh byl schválen.
Druhým navrženým za člena rady je: pan Petr Šmíd
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 21 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Návrh byl schválen.

Hlasování se zdrželi: --

Hlasování se zdrželi: --

Třetím navrženým za člena rady je: pan Vladimír Junek
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 11 zastupitelů
Proti hlasovalo: 10 zastupitelů Hlasování se zdrželi: -Návrh byl schválen.
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Čtvrtým navrženým za člena rady je: paní Mgr. Ivana Mědílková
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 15 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Hlasování se zdrželi: 6 zastupitelů
Návrh byl schválen.
Pátým navrženým za člena rady je: paní Blanka Kulhánková
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 18 zastupitelů
Proti hlasovalo: -Návrh byl schválen.

Hlasování se zdrželi: 3 zastupitelé

Protože bylo zvoleno všech pět členů Rady města Hostinné o dalších navržených již nelze hlasovat
a volby končí. Starosta poblahopřál všem nově zvoleným členům rady.

5. Zřízení finančního výboru
Podle § 117 odst. 2 zákona 128/2000 Sb. zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční výbor. Předsedou
výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Finanční výbor je minimálně tříčlenný.
Pan Richard Stavrovski vystoupil s návrhem, aby byl finanční výbor pětičlenný.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 21 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: --

Hlasování se zdrželi: --

Pan Bc. Karel Klíma předložil návrh na zvolení předsedy finančního výboru, a to: paní Ing. Milušku
Kovářovou.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 20 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: 1 zastupitel

Hlasování se zdrželi: --

Dále pan starosta sdělil, že členové finančního výboru budou zvoleni na nejbližším zasedání
zastupitelstva.

6. Zřízení kontrolního výboru
Podle § 117 odst. 2 zákona 128/2000 Sb. zastupitelstvo obce zřizuje vždy kontrolní výbor. Předsedou
výboru je vždy člen zastupitelstva obce. Kontrolní výbor je minimálně tříčlenný.
Paní Bc. Dagmar Sahánková vystoupila s návrhem, aby byl kontrolní výbor pětičlenný.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 21 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: --

Hlasování se zdrželi: --

Dále paní Bc. Dagmar Sahánková předložila návrh na zvolení předsedy kontrolního výboru, a to: pana
Richarda Stavrovski.
Hlasování o návrhu:
Pro hlasovalo: 20 zastupitelů
Návrh byl schválen.

Proti hlasovalo: --

Hlasování se zdrželi: 1 zastupitel

Dále pan starosta sdělil, že taktéž členové kontrolního výboru budou zvoleni na nejbližším zasedání
zastupitelstva.
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7. Diskuze
Po vyčerpání všech bodů programu vyzval pan starosta přítomné zastupitele, ale i občany, k diskuzi.
V diskuzi vystoupil pan Richard Stavrovski, který poděkoval za hlasy ve volbách a pohovořil o
volebních výsledcích, převážně pro stranu SPLH. Vyjádřil nesouhlas s tím, že současné vedení
ignoruje určité procento voličů, které dalo hlas ve volbách právě SPLH a i přesto je tato strana s pěti
mandáty v opozici.
Pan Mádle vyjádřil lítost nad současnou situací, kdy se domnívá, že město bude rozděleno na dva
politické ostrovy a současně popřál, aby další rozhodování a jednání nebyla na úkor města.
Dále v diskuzi pohovořil pan Bc. Klíma a zrekapituloval práci za poslední volební období. Sdělil, že
přestože před osmi lety vyhrála volby strana KDU-ČSL, starostou se stal člen strany ODS. Taktéž
v minulém volebním období byli v Radě města zastoupeni členové ODS i SPLH, s nimiž se
spolupracovalo. Pan Bc. Klíma sdělil, že je tedy otevřený i pro spolupráci s opozicí.
Pan Čáp měl dotaz ohledně strategického plánu města. Zda-li se bude v následujícím volebním období
dodržovat, a nebo se budou realizovat i jiné akce, které v plánu nejsou.
Pan starosta odpověděl, že žádný plán nezakazuje realizaci toho, co je potřeba. Strategický plán určuje
důležité cíle a aktivity. Poté pohovořil o práci předchozího zastupitelstva i o různých problémech s tím
spojených.
Dále v diskuzi vystoupila paní xxxxxxxx s názorem, že by se město mělo starat o generace současné a
budoucí, tedy převážně o děti v jeslích a mateřských školkách a ne se zabývat hřbitovem. Dále
připomněla absenci koupaliště ve městě.
Pan xxxxxxxx připomněl problémy s parkováním na Sídlišti. Dotázal se, zda-li s tím bude současné
zastupitelstvo něco dělat. Dále se zmínil o špatné zimní údržbě na Sídlišti a o chybějící koncepci
zeleně ve městě.
Paní xxxxxxxx vyjádřila připomínku, proč se bude vkládat tolik finančních prostředků do opravy
hřbitova, když je budova „červené školy“ v katastrofickém stavu.
V diskuzi vystoupil i pan xxxxxxxx, který sdělil svou nespokojenost se stavem bydlení v budově
pošty.
Poté pan starosta reagoval na opravu hřbitova a přítomným přiblížil záměr na jeho opravu a rozšíření.
Paní xxxxxxxx sdělila svůj názor na neuspokojivý stav škol ve městě. Domnívá se, že se od roku 1973
nic nezměnilo. Poté se ztotožnila s názorem paní xxxxxxxx, že je třeba se o mladou generaci starat,
aby neodcházela pryč z města.
Do diskuze přispěla i paní Mgr. Mědílková svým vyjádřením, ve kterém si dovolila nesouhlasit s paní
xxxxxxxx. Dle názoru paní Mědílkové se v oblasti školství dělá ve městě maximum. Sdělila, že se na
údržbě a opravách budov udělala fantastická práce a poté vyjmenovala všechny rekonstrukce a opravy,
které proběhly.
Na toto reagoval i pan starosta sdělením, že „červená škola“ je jedním ze dvou objektů, které musí
projít rekonstrukcí. Sdělil, že budova potřebuje zásadní řešení. Poté pohovořil o budově mateřské
školy nad parkem, kde je město připraveno na přijetí dotace na generální opravy pláště a zateplení.
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Poté v diskuzi pohovořila opět paní xxxxxxxx, tentokráte o špatném stavu prostranství před bytovým
domem v Nemocniční ulici.

V diskuzi nebylo žádných dalších příspěvků, proto starosta schůzi zastupitelstva ukončil v 19.35 hod.

Zapsala: Jitka Skořepová, DiS., sekretariát starosty

…….………………………….
Bc. Karel Klíma
starosta města

Ověřovatelé zápisu:

…………………………………..
Ing. Petr Chmelík
místostarosta města

Pan Petr Bartoš

………………………………..

Paní Radomíra Nossková

………………………………..
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