Zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo : 4 / 2014
Datum : 06.11.2014
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Toužim
konaného dne 6. listopadu 2014
Přítomni : Dle prezenční listiny je na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Toužim
přítomno všech patnáct nově zvolených členů zastupitelstva.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Složení slibu členů zastupitelstva
Schválení programu zasedání zastupitelstva
Volba ověřovatelů zápisu
Projednání návrhu jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva
Schválení způsobu volby a volebního řádu
Projednání návrhu na dlouhodobé uvolnění starosty
Volba starosty
Volba místostarosty
Volba dalších tří členů rady
Odvolání dosavadních členů kontrolního a finančního výboru
Volba předsedů kontrolního a finančního výboru
Jmenování oprávněných osob k přijímání prohlášení o uzavření manželství
Projednání jednacího řádu zastupitelstva
Závěr

K bodu 1 : Ustavující zasedání Zastupitelstva města Toužim (dále jen „zastupitelstvo“)
zahájil v 17:05 hod. dosavadní starosta, p. Alexandr Žák. Přivítal všechny přítomné členy
zastupitelstva, hosty a konstatoval, že přítomností všech patnácti členů zastupitelstva je
zasedání usnášeníschopné. Dále konstatoval, že všichni nově zvolení členové zastupitelstva
obdrželi osvědčení o zvolení, do dnešního dne nikdo na svůj mandát nerezignoval, a tak je
výsledek voleb právoplatný.
K bodu
2 : P. Žák informoval zastupitele o způsobu složení slibu a o důsledcích
odmítnutí složení slibu. Po těchto důležitých informacích vyzval p. tajemníka k přečtení
textu slibu. Následně vyzýval v pořadí dle abecedy jednotlivé členy zastupitelstva ke
složení slibu a podpisu prohlášení. Na závěr složil slib p. Žák. Všichni zastupitelé složili
slib bez výhrad a mohou se tak ujmout svého mandátu.

K bodu 3 : P. Žák předložil zastupitelstvu návrh programu zasedání zastupitelstva.
K programu neměl nikdo připomínky, a tak nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 1/4/2014:
Zastupitelstvo schvaluje následující program zasedání zastupitelstva:
Volba ověřovatelů zápisu
Projednání návrhu jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva
Schválení způsobu volby a volebního řádu
Projednání návrhu na dlouhodobé uvolnění starosty
Volba starosty
Volba místostarosty
Volba dalších tří členů rady
Odvolání dosavadních členů kontrolního a finančního výboru
Volba předsedů kontrolního a finančního výboru
Jmenování oprávněných osob k přijímání prohlášení o uzavření manželství
Projednání jednacího řádu zastupitelstva
Závěr
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 1/4/2014 bylo přijato.
K bodu 4 : P. Žák navrhl do komise pro ověření zápisu pí Zdeňku Zemanovou
a p. Richarda Hlouse a o návrzích nechal jednotlivě hlasovat.
Návrh usnesení č. 2/4/2014:
Zastupitelstvo určuje ověřovatelkou zápisu pí Zdeňku Zemanovou.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Zastupitelstvo určuje ověřovatelem zápisu p. Richarda Hlouse.
Hlasování:

Usnesení č. 2/4/2014 bylo přijato.

K bodu 5 : P. Žák konstatoval, že všichni členové zastupitelstva obdrželi jednací řád
ustavujícího zasedání a upozornil, že tento jednací řád se týká pouze ustavujícího zasedání
zastupitelstva a není jím dotčen jednací řád zastupitelstva. Dále vyzval k podání
připomínek. K jednacímu řádu ustavujícího zastupitelstva měl připomínku p. Kadera, který
navrhl upravit článek č. 3 v tomto znění – ustavujícímu zasedání zastupitelstva předsedá
zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva, do doby, než je zvolen
starosta města nebo místostarosta města. P. Žák konstatoval, že po schválení této změny
jednacího řádu bude dál řídit ustavující zasedání zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 3/4/2014:
Zastupitelstvo schvaluje doplněný jednací řád ustavujícího zasedání.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 3/4/2014 bylo přijato.
K bodu 6 : P. Žák konstatoval, že všichni členové zastupitelstva obdrželi volební řád,
kde je v článku 2 uvedeno, že volby probíhají veřejným hlasováním, pokud zastupitelstvo
nerozhodne o hlasování tajném. P. Kadera navrhl, aby volba starosty, místostarosty, členů
rady a předsedů kontrolního a finančního výboru proběhla veřejným hlasováním. Nikdo
další neměl připomínky a návrhy k obsahu volebního řádu, a tak p. Žák nechal hlasovat
o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 4/4/2014:
Zastupitelstvo schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty, členů rady
a předsedů kontrolního a finančního výboru postupem uvedeným ve volebním řádu.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 4/4/2014 bylo přijato.
K bodu 7 : P. Žák konstatoval, že dle zákona o obcích může být funkce starosty
uvolněná nebo neuvolněná, v našem městě je dosud funkce starosty dlouhodobě uvolněná.
P. Hrůza předložil zastupitelstvu návrh, aby byl dlouhodobě uvolněn jeden člen
zastupitelstva na funkci starosty města Toužim. K návrhu neměl nikdo připomínky, a tak
p. Žák nechal o návrhu hlasovat.

Návrh usnesení č. 5/4/2014:
Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty města Toužim bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č 5/4/2014 bylo přijato.
K bodu 8 : Před projednáním tohoto bodu p. Žák předal řízení zasedání nejstaršímu
členu zastupitelstva, p. Kaderovi. P. Kadera konstatoval, že volba starosty proběhne dle
schváleného volebního řádu veřejným hlasováním a požádal o návrhy na funkci starosty
města Toužim. Členka zastupitelstva, pí Šambergerová, navrhla na funkci starosty
p. Alexandra Žáka. P. Kadera vyzval k podání dalších návrhů. Další návrhy nebyly podány,
a tak nechal hlasovat o návrhu pí Šambergerové, aby funkci starosty města Toužim
v dalším volebním období vykonával p. Alexandr Žák.
Návrh usnesení č. 6/4/2010:
Zastupitelstvo volí starostou města Toužim p. Alexandra Žáka.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Usnesení č. 6/4/2010 bylo přijato.
P. Kadera konstatoval, že starostou města Toužim byl zvolen p. Alexandr Žák a dle
ustanovení zákona o obcích mu předal další řízení zasedání zastupitelstva.
Nově zvolený starosta, p. Alexandr Žák, poděkoval za projevenou důvěru. Přislíbil, že pro
město udělá vše, co bude v jeho silách a schopnostech a ujal se dalšího řízení zasedání
zastupitelstva.
K bodu 9 : P. starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na místostarostu
města Toužim. P. Ženíšek navrhl na tuto funkci Jiřího Horníka. Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 7/4/2014:
Zastupitelstvo volí místostarostou města Toužim p. Bc. Jiřího Horníka, DiS.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Usnesení č. 7/4/2014 bylo přijato.

K bodu 10 : P. starosta konstatoval, že program pokračuje volbou dalších tří členů Rady
města Toužim a vyzval zastupitele k podání návrhů. P. Jan Vlček navrhl za člena rady
p. Roberta Hrůzu, p. Václav Pavlík navrhl za člena rady p. Milana Kaderu, p. Václav
Veverka navrhl za členku rady Zdeňku Zemanovou. Další návrhy nebyly podány, a tak
p. starosta nechal o návrzích hlasovat v pořadí dle podání návrhů.
Návrh usnesení č. 8a/4/2014:
Zastupitelstvo volí členem Rady města Toužim Bc. Roberta Hrůzu.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
1
1

Usnesení č. 8a/4/2014 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 8b/4/2014:
Zastupitelstvo volí členem Rady města Toužim Mgr. Milana Kaderu.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Usnesení č. 8b/4/2014 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 8c/4/2014:
Zastupitelstvo volí členkou Rady města Toužim pí Mgr. Zdeňku Zemanovou.
Hlasování:
pro návrh
proti
zdržel se

13
1
1

Usnesení č. 8c/4/2014 bylo přijato.
P. starosta poblahopřál nově zvoleným členům rady a konstatoval, že Radu města Toužim
tvoří:
starosta
Alexandr ŽÁK
místostarosta
Bc. Jiří HORNÍK, DiS.
radní
Bc. Robert HRŮZA
radní
Mgr. Milan KADERA
radní
Mgr. Zdeňka ZEMANOVÁ

K bodu 11 : P. starosta předložil zastupitelstvu návrh na odvolání členů kontrolního
a finančního výboru.
Návrh usnesení č. 9/4/2014:
Zastupitelstvo odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích členy
kontrolního výboru Mgr. Milana Kaderu, Ing. Václava Šustu a Miroslava Veselého
a členy finančního výboru Ing. Jiřího Ženíška, Antonína Vránu st. a Jiřího Hozu, zvolené na
uplynulé volební období.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 9/4/2014 bylo přijato.
K bodu 12 : P. starosta uvedl, že dalším krokem je stanovení počtu členů kontrolního
a finančního výboru a navrhl, aby oba výbory byly tříčlenné. Jiný návrh nebyl podán, a tak
nechal p. starosta o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení č. 10/4/2014:
Zastupitelstvo ustavuje dle § 117 odst. 2 zákona o obcích tříčlenný kontrolní výbor
a tříčlenný finanční výbor.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 10/4/2014 bylo přijato.
P. starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na předsedy kontrolního
a finančního výboru. P. Horník navrhl za předsedu kontrolního výboru MUDr. Richarda
Hlouse.
Návrh usnesení č. 11/4/2014:
Zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru p. MUDr. Richarda Hlouse.
Hlasování:
pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Usnesení č. 11/4/2014 bylo přijato.

P. starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na předsedu finančního výboru.
P. Veverka navrhl na funkci předsedy finančního výboru Ing. Jiřího Ženíška.

Návrh usnesení č. 12/4/2014:
Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru p. Ing. Jiřího Ženíška.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Usnesení č. 12/4/2014 bylo přijato.
Zastupitelstvo ukládá předsedovi kontrolního výboru a předsedovi finančního výboru
připravit na příští zasedání zastupitelstva návrhy minimálně na dva členy kontrolního
výboru a minimálně na dva členy finančního výboru.
K bodu 13
:
P. starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na určení
oprávněných osob k přijímání prohlášení o uzavření manželství. Ze zákona tento akt
vykonává starosta a místostarosta, ale zastupitelstvo může zvolit další osoby z členů
zastupitelstva k přijímání prohlášení o uzavření manželství. P. Horník navrhl za další
oprávněnou osobu p. Milana Kaderu a pí Páníková navrhla pí Zdeňku Zemanovou. Další
návrhy nebyly podány, a tak p. starosta nechal o návrzích hlasovat.
Návrh usnesení č. 13/4/2014:
Zastupitelstvo schvaluje oprávněnými osobami k přijímání prohlášení o uzavření
manželství p. starostu Alexandra Žáka, p. místostarostu Bc. Jiřího Horníka, DiS., a členy
zastupitelstva Mgr. Milana Kaderu a Mgr. Zdeňku Zemanovou a zároveň stanovuje, že
oddávající mohou užívat při obřadech závěsný znak.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 13/4/2014 bylo splněno.
K bodu 14 : P. starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na změnu či
doplnění jednacího řádu zastupitelstva. P. starosta navrhl, aby členové zastupitelstva
podrobně prostudovali jednací řád zastupitelstva a případné připomínky a návrhy na
doplnění předložili na příštím zasedání zastupitelstva. Další připomínky nebyly podány.

Návrh usnesení č. 14/4/2014:
Zastupitelstvo bere na vědomí jednací řád zastupitelstva s tím, že na příští zasedání
zastupitelstva předloží členové zastupitelstva návrhy na doplnění nebo změnu jednacího
řádu zastupitelstva.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 14/4/2014 bylo přijato.
K bodu 15 : Na závěr dal p. starosta možnost členům zastupitelstva a přítomným
občanům Toužimi vyjádřit názory a připomínky k projednávaným bodům.
P. Ďuriš – poblahopřál p. starostovi a konstatoval, že zastupitelstvo se z větší části změnilo
a také omládlo, což je pro Toužim dobře. Dále měl výhrady k práci minulého zastupitelstva
a to hlavně ve vztahu k revitalizaci náměstí. Kritizoval dopravní obslužnost, funkčnost
náměstí a dopravní řešení, které je dle jeho názoru nevyhovující.
P. Brunner – v Toužimi je od roku 2001 a je nespokojen s činností městského úřadu, jehož
pracovníci neřeší jeho problémy dle jeho představ.
P. Hosnédl – poděkoval jménem starousedlíků v Toužimi minulému zastupitelstvu za
všechno, co za čtyři roky udělalo. Poděkoval zastupitelům, kteří do nového zastupitelstva
nebyli zvoleni, a nově zvoleným členům zastupitelstva popřál úspěch v této práci.
Pí Bernardová – zeptala se místostarosty p. Jiřího Horníka, zda bude vzhledem ke svému
značnému pracovnímu vytížení zvládat i tuto funkci. Odpověděl p. Horník – dal jsem se do
boje a budu bojovat.
P. starosta poděkoval všem, kteří dali hlas jeho osobě a zastupitelům ve volbách, a jako
starosta přislíbil pokračování v trendu a práci započaté před čtyřmi léty, aby se mohlo za
čtyři roky říci, že zastupitelstvo pracovalo dobře. Na závěr poděkoval všem přítomným za
účast a v 18:05 hod. ukončil zasedání zastupitelstva.

Zapsal: Šimonovský

............................................
Bc. Jiří Horník, DiS.
místostarosta
Ověřovatelé zápisu:

V Toužimi 06.11.2014

.........................................
Alexandr ŽÁK
starosta
..................................................
Mgr. Zdeňka ZEMANOVÁ
..................................................
MUDr. Richard HLOUS

