Zasedání zastupitelstva města Touţim
Číslo : 4 / 2010
Datum . 11. 11. 2010
Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Toužim
konaného dne 11. listopadu 2010
Přítomni : Dle prezenční listiny je na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Touţim
přítomno všech patnáct nově zvolených členů zastupitelstva.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zahájení
Sloţení 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 manţelství
Projednání jednacího řádu zastupitelstva
Závěr

K bodu 1 : Ustavující zasedání zastupitelstva města Touţim (dále jen „zastupitelstvo“)
zahájil v 18:05 hod. nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva, p. Milan Kadera. Přivítal
všechny přítomné členy zastupitelstva, hosty a konstatoval, ţe přítomností všech patnácti
členů zastupitelstva je zasedání usnášeníschopné. Dále konstatoval, ţe všichni nově zvolení
členové zastupitelstva obdrţeli osvědčení o zvolení, do dnešního dne nikdo na svůj mandát
nerezignoval a tak prohlásil výsledek voleb za právoplatný. Dále informoval, ţe ze zasedání
zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam.
K bodu 2 : P. Kadera informoval zastupitele o způsobu sloţení slibu a vyzval tajemníka
k přečtení textu slibu. Následně vyzýval jednotlivé členy zastupitelstva ke sloţení slibu a
podpisu prohlášení v pořadí dle abecedy. Na závěr sloţil slib p. Kadera. Všichni zastupitelé
sloţili slib bez výhrad a mohou se tak ujmout svého mandátu. Dále upozornil na situaci,
která nastala, kdy funkce člena zastupitelstva je neslučitelná tehdy, kdy člen zastupitelstva
je zaměstnancem města a vykonává státní správu. Tato situace nastala u p. Ţáka a tímto jej
p. Kadera upozornil na nutnost dodrţení dalšího postupu k zachování mandátu.

K bodu 3 : P. Kadera předloţil zastupitelstvu návrh programu zasedání. K programu
neměl nikdo připomínky a tak nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Návrh usnesení č. 1/4/2010 :
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 manţelství
Projednání jednacího řádu zastupitelstva
Závěr
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

15
0
0

Usnesení č. 1/4/2010 bylo přijato.
K bodu 4 : P. Kadera navrhl do komise pro ověření zápisu p. Hlouse a p. Veverku a o
návrzích nechal jednotlivě hlasovat.
Návrh usnesení č. 2/4/2010 :
Zastupitelstvo určuje ověřovatelem zápisu p. Richarda Hlouse.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

14
0
1

pro návrh
proti
zdrţel se

14
0
1

Zastupitelstvo určuje ověřovatelem zápisu p. Václava Veverku.
Hlasování:

Usnesení č. 2/4/2010 bylo přijato.

K bodu 5 : P. Kadera konstatoval, ţe všichni členové zastupitelstva obdrţeli jednací
řád ustavujícího zasedání a vyzval k podání připomínek. Dále upozornil, ţe tento jednací
řád se týká pouze ustavujícího zasedání zastupitelstva a není jím dotčen jednací řád
zastupitelstva. K návrhu neměl nikdo připomínky a tak nechal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení č. 3/4/2010:
Zastupitelstvo schvaluje jednací řád ustavujícího zasedání.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

15
0
0

Usnesení č. 3/4/2010 bylo přijato.
K bodu 6 : P. Kadera konstatoval, ţe všichni členové zastupitelstva obdrţeli volební
řád, kde je v článku 2 uvedeno, ţe volby probíhají veřejným hlasováním, pokud
zastupitelstvo nerozhodne o hlasování tajném. K této skutečnosti neměl nikdo připomínku a
tak p. Kadera konstatoval, ţe volby budou probíhat veřejným hlasováním. Ani k dalším
článkům volebního řádu neměl nikdo připomínky a tak p. Kadera nechal hlasovat o návrhu
usnesení.
Návrh usnesení č. 4/4/2010:
Zastupitelstvo schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty, členů rady a
předsedů kontrolního a finančního výboru postupem uvedeným ve volebním řádu.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

15
0
0

Usnesení č. 4/4/2010 bylo přijato.

K bodu 7 : P. Kadera předloţil zastupitelstvu návrh, aby byl dlouhodobě uvolněn jeden
člen zastupitelstva na funkci starosty města Touţim. K návrhu neměl nikdo připomínky a
tak p. Kadera nechal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení č. 5/4/2010:
Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, ţe pro výkon
funkce starosty města Touţim bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování:

Usnesení č 5/4/2010 bylo přijato.

pro návrh
proti
zdrţel se

15
0
0

K bodu 8 : P. Kadera konstatoval, ţe volba starosty proběhne dle schváleného
volebního řádu veřejným hlasováním a poţádal o návrhy na funkci starosty města Touţim.
Členka zastupitelstva pí Zemanová navrhla na funkci starosty p. Ţáka. P. Kadera vyzval
k podání dalších návrhů a k vyjádření k podanému návrhu. P. Schierl – upozornil, ţe
k návrhu se můţe vyjádřit i přítomná veřejnost a dále konstatoval, ţe to co bude následovat
je výsledkem voleb, kdy šedesát procent voličů k volbám nepřišlo. P. Štolfa – jsme všichni
dostatečně inteligentní a víme, co děláme. P. Ďuriš – vyslovil svoje kritické názory
k návrhu. Další připomínky nebyly a tak p. Kadera nechal o návrhu na starostu hlasovat.
Návrh usnesení č. 6/4/2010:
Zastupitelstvo volí starostou města Touţim p. Alexandra Ţáka, nar. 1.12.1969, bydliště
Sídliště 412, Touţim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

8
7
0

Usnesení č. 6/4/2010 bylo přijato.
P. Kadera konstatoval, ţe starostou byl zvolen p. Alexandr Ţák a dle ustanovení zákona o
obcích mu předal další řízení zasedání zastupitelstva.
Nově zvolený starosta, p. Alexandr Ţák, poděkoval za projevenou důvěru. Přislíbil, ţe 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 Touţim. P. Hlous navrhl na tuto funkci ing. Jiřího Ţeníška. Dále vystoupil p. Schierl,
který navrhl na funkci místostarosty p. Romana Straku. Další návrhy nebyly podány a tak
p. starosta nechal hlasovat o prvním návrhu.
Návrh usnesení č. 7a/4/2010:
Zastupitelstvo volí místostarostou města Touţim p. ing. Jiřího Ţeníška.
Hlasování:

Usnesení č. 7a/4/2010 nebylo přijato.

pro návrh
proti
zdrţel se

7
8
0

P. starosta tedy nechal hlasovat o druhém návrhu.
Návrh usnesení č. 7b/4/2010:
Zastupitelstvo volí místostarostou města Touţim p. Romana Straku, nar. 24.4.1968,
bydliště Sídliště 413, Touţim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

8
7
0

Usnesení č. 7b/4/2010 bylo přijato.

K bodu 10 : P. starosta konstatoval, ţe program pokračuje volbou dalších tří členů rady
a vyzval zastupitele k podání návrhů. P. ing. Jiří Ţeníšek navrhl za člena rady p. MUDr.
Richarda Hlouse., PharmDr. Kamila Hrůzová navrhla za členku rady pí ing. Janu
Chaloupkovou, p. Roman Straka navrhl za člena rady Bc. Roberta Hrůzu a p. Václav
Veverka navrhl za členku rady Mgr. Zdeňku Zemanovou. Další návrhy nebyly podány a tak
p. starosta nechal o návrzích hlasovat v pořadí dle podání návrhů.
Návrh usnesení č. 8a/4/2010:
Zastupitelstvo volí členem rady města Touţim MUDr. Richarda Hlouse.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

7
8
0

Usnesení č. 8a/4/2010 nebylo přijato.

Návrh usnesení č. 8b/4/2010:
Zastupitelstvo volí členkou rady města Touţim ing. Janu Chaloupkovou, nar. 30.10.1957,
bydliště Radniční 98, Touţim.
Hlasování:

Usnesení č. 8b/4/2010 bylo přijato

pro návrh
proti
zdrţel se

8
7
0

Návrh usnesení č. 8c/4/2010:
Zastupitelstvo volí členem rady města Touţim p. Bc. Roberta Hrůzu, nar. 22.9.1976,
bydliště Janova 566, Touţim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

8
7
0

Usnesení č. 8c/4/2010 bylo přijato.
Návrh usnesení č. 8d/4/201:
Zastupitelstvo volí členkou rady města Touţim pí Mgr. Zdeňku Zemanovou, nar.
26.6.1963, bydliště Tepelská 392, Touţim.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

8
7
0

Usnesení č. 8d/4/2010 bylo přijato.
Radu města Touţim tvoří:
starosta
místostarosta
radní
radní
radní

Alexandr ŢÁK
Roman STRAKA
Ing. Jana CHALOUPKOVÁ
Bc. Robert HRŮZA
Mgr. Zdeňka ZEMANOVÁ

K bodu 11 : P. starosta předloţil zastupitelstvu návrh na odvolání členů kontrolního a
finančního výboru. Odvolání členů těchto výborů vyplývá ze zákona o obcích, a tedy není
nutno o tomto usnesení hlasovat.
Usnesení č. 9/4/2010:
Zastupitelstvo odvolává v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích členy
kontrolního výboru Radka Janáka, Jiřího Schierla, Pavla Černického, Radku Košťálovou a
Kamilu Prchalovou a členy finančního výboru Jiřího Hozu, Radomila Kubáta a Ladislava
Černohorského.
K bodu 12 :
P. starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na předsedy
kontrolního a finančního výboru. Pí Chaloupková navrhla za předsedu kontrolního výboru
Mgr. Milana Kaderu. P. Kadera prohlásil, ţe s ním nikdo tento návrh neprojednal a tak
návrh na funkci předsedy kontrolního výboru odmítl. Další návrhy na předsedu kontrolního
výboru nebyly podány.

P. starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na předsedu finančního
výboru. P. Veverka navrhl na funkci předsedy finančního výboru Ing. Jiřího Ţeníška. Také
on konstatoval, ţe návrh s ním nikdo neprojednal a tak návrh na funkci předsedy finančního
výboru odmítl. Další návrhy na předsedu finančního výboru nebyly podány.
Vzhledem k tomu, ţe nebyly podány další návrhy na předsedy výše uvedených
výborů, bude volba předsedů a členů výborů provedena na příštím zasedání zastupitelstva.
P. Schierl – způsob volby kontrolního a finančního výboru byl nešťastný, bývalo zvykem,
ţe tyto funkce obsazovala ta část zastupitelstva, která byla ve volbách méně úspěšná.
Nabídl tyto dva posty opozičním členům zastupitelstva.
Návrh usnesení č. 10/4/2010:
Zastupitelstvo ukládá svým členům připravit na příští zasedání zastupitelstva návrhy na
předsedy kontrolního a finančního výboru a minimálně dva návrhy na členy kontrolního
výboru a minimálně dva návrhy na členy finančního výboru.
Hlasování:

pro návrh
proti
zdrţel se

15
0
0

Usnesení č. 10/4/2010 bylo přijato.
K bodu 13 :
P. starosta vyzval členy zastupitelstva o podání návrhů na určení
oprávněných osob k přijímání prohlášení o uzavření manţelství. Ze zákona tento akt
vykonává starosta a místostarosta, ale zastupitelstvo můţe zvolit další osoby z členů
zastupitelstva k přijímání prohlášení o uzavření manţelství. Vzhledem k tomu, ţe nebyly
navrţeny další osoby k přijímání prohlášení o uzavření manţelství, není třeba o usnesení
hlasovat. Případné návrhy se mohou projednat na příštím zasedání zastupitelstva.
Usnesení č. 11/4/2010:
Oprávněnými osobami k přijímání prohlášení o uzavření manţelství je p. starosta Alexandr
Ţák a místostarosta Roman Straka. Oddávající mohou uţívat při obřadech závěsný znak.
K bodu 14 : P. starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na změnu či
doplnění jednacího řádu zastupitelstva. P. Kadera – navrhl, aby členové zastupitelstva
podrobně prostudovali jednací řád zastupitelstva a případné připomínky a návrhy na
doplnění předloţili na příštím zasedání zastupitelstva. Další připomínky nebyly podány.
Návrh usnesení č. 12/4/2010:
Zastupitelstvo bere na vědomí jednací řád zastupitelstva s tím, ţe na příští zasedání
zastupitelstva předloţí členové zastupitelstva návrhy na doplnění nebo změnu jednacího
řádu zastupitelstva.
Hlasování:
pro návrh
15
proti
0
zdrţel se
0
Usnesení bylo přijato.

K bodu 15 : Na závěr dal p. starosta moţnost přítomným občanům Touţimi vyjádřit
názory a připomínky k projednávaným bodům.
P. Ďuriš – ačkoliv nesouhlasil se zvolením starosty, je rád, ţe to takhle dopadlo a novému
starostovi popřál mnoho úspěchů i přesto, ţe s ním měl spory vyplývající z jeho bývalé
funkce.
P. Kadera – je přinejmenším slušností na tomto fóru poděkovat p. Vránovi za dlouholetou
práci starosty a kdo chce vidět, co se ve městě za posledních osm let udělalo, tak to vidí.
P. starosta poděkoval všem, kteří dali hlas jeho osobě a zastupitelům, kteří ho zvolili
starostou města Touţim. Na závěr poděkoval všem přítomným za účast a v 18:55 hod.
ukončil zasedání zastupitelstva.
Zapsal: Šimonovský

............................................
Roman STRAKA
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

V Touţimi 11. 11. 2010

.........................................
Alexandr ŢÁK
starosta

..................................................
MUDr. Richard HLOUS
..................................................
Václav VEVERKA

