MĚSTO TOUŽIM
Sídliště 428
364 01 Toužim

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Toužim
Číslo: 5/2018
Datum: 6. 11. 2018
Č.j.:4264/18/PCh
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Toužim
konaného dne 1. listopadu 2018 v sále Sokolovny, Plzeňská 334, Toužim
Přítomni: Dle prezenční listiny je na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Toužim
přítomno všech 15 nově zvolených členů zastupitelstva.
Program:
1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Projednání návrhu jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva
6. Schválení způsobu volby a volebního řádu
7. Projednání návrhu na dlouhodobé uvolnění starosty
8. Volba starosty
9. Volba místostarosty
10. Volba dalších tří členů rady
11. Zřízení kontrolního a finančního výboru
12. Volba předsedů kontrolního a finančního výboru
13. Jmenování oprávněných osob k přijímání prohlášení o uzavření manželství
14. Projednání jednacího řádu zastupitelstva
15. Závěr

K bodu 1:

Zahájení.

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Toužim (dále jen „zastupitelstvo“) pro
volební období 2018 až 2022 zahájil v 17:05 hodin dosavadní starosta, p. Alexandr Žák,
přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva, hosty a konstatoval, že přítomností všech 15
členů zastupitelstva je zasedání usnášeníschopné. Dále konstatoval, že ve smyslu ustanovení
§ 53 zákona o volbách bylo v minulém týdnu předáno všem nově zvoleným zastupitelům
osvědčení o zvolení, do dnešního dne nikdo na svůj mandát nerezignoval. Dále konstatoval,
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že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby s ohledem na § 91 odst. 1 zákona o obcích se konalo
do patnácti dnů od uplynutí lhůty k podání návrhu pro neplatnost voleb nebo hlasování.
Takovýto návrh nebyl podán a informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva byla
na úřední desce městského úřadu vyvěšena sedm dní před konáním zasedání zastupitelstva.

K bodu 2:

Složení slibu členů zastupitelstva.

P. Žák seznámil zastupitele se způsobem složení slibu a upozornil přítomné členy
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik
mandátu. Po tomto seznámení vyzval p. tajemníka k přečtení textu slibu uvedeného v § 69
odst. 2 zákona o obcích. Po přečtení slibu p. Žák vyzýval jednotlivé členy zastupitelstva ke
složení slibu a podpisu prohlášení. Na závěr slib složil p. Žák. Všichni zastupitelé složili slib
bez výhrad a mohou se tak ujmout svého mandátu.

K bodu 3:

Schválení programu zasedání zastupitelstva.

P. Žák předložil zastupitelstvu návrh programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města Toužim.
1. Zahájení
2. Složení slibu členů zastupitelstva
3. Schválení programu zasedání zastupitelstva
4. Volba ověřovatelů zápisu
5. Projednání návrhu jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva
6. Schválení způsobu volby a volebního řádu
7. Projednání návrhu na dlouhodobé uvolnění starosty
8. Volba starosty
9. Volba místostarosty
10. Volba dalších tří členů rady
11. Zřízení kontrolního a finančního výboru
12. Volba předsedů kontrolního a finančního výboru
13. Jmenování oprávněných osob k přijímání prohlášení o uzavření manželství
14. Projednání jednacího řádu zastupitelstva
15. Závěr
K programu neměl nikdo připomínky, a tak nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 1/5/2018:
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 1/5/2018 bylo přijato.
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K bodu 4:

Volba ověřovatelů zápisu.

P. Žák navrhl určit ověřovateli zápisu p. Václava Veverku a p. Ing. Jiřího Ženíška a o
návrzích nechal jednotlivě hlasovat.
Návrh usnesení č. 2/5/2018:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu p. Václava Veverku
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Usnesení č. 2/5/2018 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 3/5/2018:
Zastupitelstvo určuje ověřovatele zápisu p. Ing. Jiřího Ženíška
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

14
0
1

Usnesení č. 3/5/2018 bylo přijato.

K bodu 5:

Projednání návrhu jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva.

P. Žák konstatoval, že všichni členové zastupitelstva obdrželi jednací řád ustavujícího
zasedání s tím, že se tento jednací řád týká pouze ustavujícího zasedání zastupitelstva a není
jím dotčen jednací řád zastupitelstva. Vyzval zastupitele k podání připomínek. Nebyla
vznesena žádná připomínka nebo návrh na změnu.
Návrh usnesení č. 4/5/2018:
Zastupitelstvo schvaluje jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva města
Toužim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 4/5/2018 bylo přijato.

K bodu 6:

Schválení způsobu volby a volebního řádu.

P. Žák konstatoval, že všichni členové zastupitelstva obdrželi volební řád, kde je
v Článku 2 uvedeno, že volby starosty, místostarosty, členů rady a předsedů kontrolního a
finančního výboru probíhají veřejným hlasováním, pokud zastupitelstvo nerozhodne o
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hlasování tajném. P. Žák vyzval zastupitele k případným návrhům či připomínkám
k volebnímu řádu. Nikdo neměl připomínky, ani návrhy k obsahu volebního řádu, ani nepodal
návrh na tajné hlasování, a tak p. Žák nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 5/5/2018:
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. 5/5/2018 bylo přijato.

K bodu 7:

Projednání návrhu na dlouhodobé uvolnění starosty.

P. Žák konstatoval, že dle zákona o obcích může být funkce starosty uvolněná nebo
neuvolněná, v Toužimi je dosud funkce starosty dlouhodobě uvolněná.
Zároveň navrhl, aby byl dlouhodobě uvolněn jeden člen zastupitelstva pro výkon
funkce starosty města Toužim.
Následně vyzval zastupitele k případným návrhům k tomuto bodu. Vzhledem k tomu,
že nikdo z členů zastupitelstva neměl připomínky či návrhy, nechal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení č. 6/5/2018:
Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty města Toužim bude člen zastupitelstva uvolněn.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 6/5/2018 bylo přijato.

K bodu 8:

Volba starosty.

Před projednáním tohoto bodu p. Žák předal řízení zasedání nejstaršímu členu
zastupitelstva, p. Mgr. Milanu Kaderovi. Ten v úvodu konstatoval, že volba starosty proběhne
dle schváleného volebního řádu veřejným hlasováním a o jednotlivých kandidátech bude
hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta
již nebude v hlasování pokračováno. Po tomto p. Mgr. Kadera a požádal o návrhy na funkci
starosty města Toužim.
Člen zastupitelstva, p. Václav Veverka, navrhl na funkci starosty p. Alexandra Žáka.
P. Kadera vyzval k podání dalších návrhů.
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Člen zastupitelstva, p. Petr Vlček, navrhl na funkci starostky pí Mgr. Jitku
Škrabánkovou.
Další návrhy nebyly podány, a tak nechal hlasovat o prvním návrhu, aby funkci
starosty města Toužim v dalším volebním období vykonával p. Alexandr Žák.
Návrh usnesení č. 7/5/2018:
Zastupitelstvo volí starostou města Toužim p. Alexandra Žáka.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

9
5
1

Usnesení č. 7/5/2018 bylo přijato.
P. Kadera konstatoval, že starostou města Toužim byl počtem 9 hlasů zvolen p.
Alexandr Žák a dle ustanovení zákona o obcích mu předal další řízení ustavujícího zasedání
zastupitelstva.
Nově zvolený starosta, p. Alexandr Žák, poděkoval za projevenou důvěru a podporu
v komunálních volbách. Přislíbil, že pro město udělá vše, co bude v jeho silách a
schopnostech, aby občané na konci volebního období mohli říci, že důvěru či podporu
nezklamal a ještě jednou všem poděkoval.

K bodu 9:

Volba místostarosty.

P. starosta uvedl, že volba proběhne stejným způsobem jako volba starosty, což
znamená, že o jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi,
přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. Po
tomto p. starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty města
Toužim.
Člen zastupitelstva, p. Petr Vlček, navrhl na funkci místostarostky pí Mgr. Jitku
Škrabánkovou.
Člen zastupitelstva, p. Ing. Jiří Ženíšek, navrhl na funkci místostarosty p. Ing. Jiřího
Horníka, DiS.
Další návrhy nebyly podány, a tak nechal hlasovat o prvním návrhu, aby funkci
místostarostky města Toužim v dalším volebním období vykonávala pí Mgr. Jitka
Škrabánková.
Návrh usnesení č. 8/5/2018:
Zastupitelstvo volí místostarostkou města Toužim pí Mgr. Jitku Škrabánkovou.
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Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

5
10
0

Usnesení č. 8/5/2018 nebylo přijato.
P. starosta konstatoval, že pí Mgr. Jitka Škrabánková nebyla zvolena nadpoloviční
většinou hlasů zastupitelstva, proto nechal hlasovat o druhém návrhu.
Návrh usnesení č. 9/5/2018:
Zastupitelstvo volí místostarostou města Toužim p. Ing. Jiřího Horníka, DiS.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

9
5
1

Usnesení č. 9/5/2018 bylo přijato.
P. starosta konstatoval, že pro stávající volební období byl zvolen místostarostou p.
Ing. Jiří Horník, DiS., a poblahopřál mu ke zvolení.

K bodu 10:

Volba dalších tří členů rady.

P. starosta konstatoval, že program pokračuje volbou dalších tří členů Rady města
Toužim a vyzval zastupitele k podání návrhů.
Členka zastupitelstva, pí Romana Šambergerová, navrhla na funkci člena rady p. Bc.
Roberta Hrůzu.
Člen zastupitelstva, p. Petr Vlček, navrhl na funkci člena rady pí Mgr. Jitku
Škrabánkovou.
Člen zastupitelstva, p. Jiří Schierl, navrhl na funkci člena rady p. Petra Vlčka.
Člen zastupitelstva, p. Jan Vlček, navrhl na funkci člena rady pí. Mgr. Zdeňku
Zemanovou.
Člen zastupitelstva, p. Mgr. Milan Kadera, navrhl na funkci člena rady pí Renatu
Páníkovou.
Členka zastupitelstva, pí Mgr. Jitka Škrabánková, navrhla na funkci člena rady p. Jana
Schierla.
Další návrhy nebyly podány, a tak p. starosta nechal o návrzích hlasovat v pořadí dle
podání návrhů.
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Návrh usnesení č. 10/5/2018:
Zastupitelstvo volí člena Rady města Toužim p. Bc. Roberta Hrůzu.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

9
5
1

Usnesení č. 10/5/2018 bylo přijato.
P. starosta konstatoval, že prvním členem Rady města Toužim se stává p. Bc. Robert
Hrůza a poblahopřál mu ke zvolení.
Návrh usnesení č. 11/5/2018:
Zastupitelstvo volí členku Rady města Toužim pí. Mgr. Jitku Škrabánkovou.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

5
10
0

Usnesení č. 11/5/2018 nebylo přijato.
P. starosta konstatoval, že pí Mgr. Jitka Škrabánková nezískala nadpoloviční většinu
hlasů zastupitelů a nestala se tak členkou Rady města Toužim.
Návrh usnesení č. 12/5/2018:
Zastupitelstvo volí člena Rady města Toužim p. Petra Vlčka.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

5
10
0

Usnesení č. 12/5/2018 nebylo přijato.
P. starosta konstatoval, že p. Petr Vlček nezískal nadpoloviční většinu hlasů
zastupitelů a nestal se tak členem Rady města Toužim.
Návrh usnesení č. 13/5/2018:
Zastupitelstvo volí člena Rady města Toužim pí Mgr. Zdeňku Zemanovou.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

9
5
1

Usnesení č. 13/5/2018 bylo přijato.
P. starosta konstatoval, že druhým členem Rady města Toužim se stává pí Mgr.
Zdeňka Zemanová a poblahopřál jí ke zvolení.
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Návrh usnesení č. 14/5/2018:
Zastupitelstvo volí člena Rady města Toužim pí Renatu Páníkovou.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

9
5
1

Usnesení č. 14/5/2018 bylo přijato.
P. starosta konstatoval, že třetím členem Rady města Toužim se stává pí Renata
Páníková a poblahopřál jí ke zvolení.
Jelikož byla zvolená celá Rada města Toužimi, o posledním návrhu se již hlasovat
nebude.

K bodu 11:

Zřízení kontrolního a finančního výboru.

P. starosta informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor, neboť funkční
období výborů předcházejícího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního
zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž
kontrolní a finanční výbor musí mít nejméně tři členy.
Návrh usnesení č. 15/5/2018:
Zastupitelstvo zřizuje v souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích,
kontrolní výbor a finanční výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

15
0
0

Usnesení č. 15/5/2018 bylo přijato.

K bodu 12:

Volba předsedů kontrolního a finančního výboru.

P. starosta uvedl, že dalším krokem je volba předsedy kontrolního výboru a finančního
výboru. Vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru
Zastupitelstva města Toužim.
Člen zastupitelstva, p. Petr Vlček, navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru p.
Jiřího Schierla.
Člen zastupitelstva, p. Jiří Schierl, navrhl na funkci předsedy kontrolního výboru p.
Petra Vlčka.
Členka zastupitelstva, pí Mgr. Zdeňka Zemanová, navrhla na funkci předsedy
kontrolního výboru p. Mgr. Milana Kaderu.
8

Jiný návrh nebyl podán, a tak nechal p. starosta o návrzích hlasovat.
Návrh usnesení č. 16/5/2018:
Zastupitelstvo volí předsedu kontrolního výboru Zastupitelstva města Toužim p. Jiřího
Schierla.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

5
10
0

Usnesení č. 16/5/2018 nebylo přijato.
P. starosta konstatoval, že p. Jiří Schierl počtem 5 hlasů nezískal nadpoloviční většinu
hlasů zastupitelů a nestává se tak předsedou kontrolního výboru.
Návrh usnesení č. 17/5/2018:
Zastupitelstvo volí předsedu kontrolního výboru Zastupitelstva města Toužim p. Petra
Vlčka.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

5
10
0

Usnesení č. 17/5/2018 nebylo přijato.
P. starosta konstatoval, že p. Petr Vlček počtem 5 hlasů nezískal nadpoloviční většinu
hlasů zastupitelů a nestává se tak předsedou kontrolního výboru.
Návrh usnesení č. 18/5/2018:
Zastupitelstvo volí předsedu kontrolního výboru Zastupitelstva města Toužim p. Mgr.
Milana Kaderu.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

9
5
1

Usnesení č. 18/5/2018 bylo přijato.
P. starosta konstatoval, že p. Mgr. Milan Kadera se počtem 9 hlasů stává předsedou
kontrolního výboru a poblahopřál mu ke zvolení.
Dále p. starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy
finančního výboru Zastupitelstva města Toužim.
Členka zastupitelstva, pí Mgr. Zdeňka Zemanová, navrhla na funkci předsedy
finančního výboru p. Ing. Jiřího Ženíška.
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Jiný návrh nebyl podán, a tak nechal p. starosta o něm hlasovat.
Návrh usnesení č. 19/5/2018:
Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Toužim p. Ing.
Jiřího Ženíška.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

9
5
1

Usnesení č. 19/5/2018 bylo přijato.
P. starosta konstatoval, že p. Ing. Jiří Ženíšek se počtem 9 hlasů stává předsedou
finančního výboru a poblahopřál mu ke zvolení.

K bodu 13:
manželství.

Jmenování

oprávněných

osob

k přijímání

prohlášení

o

uzavření

P. starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na určení oprávněných osob
k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství. Ze zákona tento akt
vykonává starosta a místostarosta, ale zastupitelstvo může zvolit další osoby z členů
zastupitelstva k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství.
Člen zastupitelstva, p. Bc. Robert Hrůza, navrhl za další oprávněné osoby pí. Renatu
Páníkovou a pí Mgr. Zdeňku Zemanovou.
Další návrhy nebyly podány, a tak p. starosta nechal o návrzích hlasovat.
Návrh usnesení č. 20/5/2018:
Zastupitelstvo pověřuje v souladu s ustanovením § 658 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11a odst. 1
zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, členy Zastupitelstva města Toužim pí Mgr. Zdeňku
Zemanovou a pí Renatu Páníkovou k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do
manželství a stanovuje, že pověření členové Zastupitelstva města Toužim můžou užívat
závěsný odznak s velkým státním znakem při občanských sňatcích a při dalších občanských
obřadech.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdržel se

13
0
2

Usnesení č. 20/5/2018 bylo přijato.
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K bodu 14:

Projednání jednacího řádu zastupitelstva.

P. starosta při projednávání tohoto bodu navrhl, aby členové zastupitelstva podrobně
prostudovali jednací řád zastupitelstva a případné připomínky a návrhy na doplnění předložili
na příštím zasedání zastupitelstva. Nikdo ze zastupitelů neměl proti návrhu připomínky.
Zastupitelstvo města Toužim bere na vědomí jednací řád zastupitelstva s tím, že na
příští zasedání zastupitelstva členové zastupitelstva předloží případné návrhy na doplnění
nebo změnu jednacího řádu zastupitelstva.

K bodu 15:

Závěr.

Na závěr dal p. starosta možnost členům zastupitelstva a přítomným občanům Toužimi
vyjádřit názory a připomínky k projednávaným bodům.
Zastupitel Petr Vlček – všichni naši voliči zde mohli vidět, nebo si to přečtou v zápise,
kdo je tady diktátor a cenzor, protože nám nebylo umožněno ani vést kontrolní výbor.
***** ***** - dotázal se na členy výborů.
P. starosta upřesnil, členové výborů budou voleni na dalším zasedání zastupitelstva.
***** *****– zeptal se zastupitele Petra Vlčka – proč změnil strategii v hlasování u
předsedy kontrolního výboru, kdy nenavrhl pí Mgr. Škrabánkovou.
Zastupitel Petr Vlček – protože se tak spolu dopředu domluvili.
Nikdo další neměl dotaz či připomínky a tak p. starosta v 17:45 hodin ukončil
ustavující zasedání Zastupitelstva města Toužim. Všem zvoleným zastupitelům popřál hodně
úspěchů v jejich práci následujícím volebním období, zvoleným členům rady popřál hodně
energie do jejich činnosti a všem přítomným poděkoval za účast na dnešním zasedání.
Zapsal: Charvát

............................................
Ing. Jiří HORNÍK, DiS.
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

.........................................
Alexandr ŽÁK
starosta

..................................................
Václav VEVERKA

..................................................
Ing. Jiří ŽENÍŠEK
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Upozornění: Zveřejněný text zápisu a usnesení ze zasedání zastupitelstva města Toužim je
upraven z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů a s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
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