Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem
konaného dne 8. listopadu 2010
Přítomni: Mgr. Miroslav Funtán, Mgr. Martina Funtánová, paní Věra Husáková, pan Milan Kotrbatý
pan Miroslav Kozák, pan Lukáš Novotný, pan Jaromír Pelant, Ing. Vladislav Petrovič, pan Miroslav
Slováček, Ing. Pavel Smutný, pan Juraj Smutný, Mgr. Michaela Smutná, Bc. Alena Steffanová, paní
Miloslava Suková, Mgr. Yveta Svobodová, pan Miloš Vojáček, Mgr. Radoslava Žáková.
(17 členů ZM)
1. Zahájení
Pan starosta řekl, že podle § 107 zákona o obcích dosavadní starosta v období ode dne voleb do
zastupitelstva obce do zvolení nového starosty vykonává pravomoci starosty.
Pan starosta konstatoval, že ustavující zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno v souladu
se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Na úřední desce městského úřadu byla informace
o konání ustavujícího zasedání vyvěšena dne 30.10.2010, tj. 7 dní před ustavujícím zasedáním. Dále
konstatoval, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne 22. září 2010 byl ověřen oběma
ověřovateli bez připomínek.
Pan starosta doporučil, aby se dnešní jednání řídilo platným jednacím řádem zastupitelstva města
Nové Město pod Smrkem, který byl zaslán novým zastupitelům s pozvánkou na dnešní jednání. Podle
prezenční listiny bylo na zasedání přítomno všech 17 členů nově zvoleného zastupitelstva, tudíž bylo
zastupitelstvo usnášení schopné.
Zápis vyhotoví paní Jaroslava Walterová (referentka správního odboru).
Obrazový záznam zajistí pan Petr Poštolka.
2. Schválení programu
Pan starosta seznámil přítomné s programem zasedání.
Program ustavujícího zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Zahájení
Schválení programu
Představení zvolených zastupitelů a složení slibu
Schválení ověřovatelů zápisu a volební komise
Schválení
a) počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
c) počtu členů rady města
d) schválení volebního řádu
Volba starosty města
Volba místostarosty města
Volba členů rady města
Diskuze
Závěr

Usnesení: ZM schvaluje program ustavujícího zasedání.
Hlasování: 17 – 0 – 0
Usnesení bylo přijato.
3. Představení zvolených zastupitelů a složení slibu
Pan starosta sdělil, že ze zákona o obcích odmítnutí slibu nebo slib s výhradou má za následek ztrátu
mandátu. Slib se skládá podle § 69 odst. 3 zákona o obcích, v platném znění tak, že zastupitel při
představování přistoupí k předsednickému stolu, zřetelně pronese slovo „slibuji“ a podepíše se pod
text slibu. Volební komise má k dispozici originál zápisu o výsledku komunálních voleb města Nové
Město pod Smrkem a všichni zvolení zastupitelé mají osvědčení o svém zvolení, které převzali od
registračního Městského úřadu Nové Město pod Smrkem.
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Pan starosta požádal Mgr. Smutnou, zastupitelku města, aby přečetla text slibu:
„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.“
Pan starosta konstatoval, že zabezpečení agendy voleb je výkonem státní správy, který zajišťuje
věcně příslušný tzv. registrační úřad, což je Městský úřad Nové Město pod Smrkem. Požádal
tajemníka úřadu, pana Františka Homolku, aby postupně jednotlivé zastupitele představil a vyzval je,
aby přistupovali ke stolku a po pronesení slova „slibuji“ se pod text slibu podepsali.
Pan tajemník představil jednotlivé členy zvoleného zastupitelstva. Uvedl, že seznam je sestaven
podle abecedy tak, jak byl zaslán Statistickým úřadem. Přečteno bude příjmení, jméno, věk, navrhující
strana a počet hlasů. Ještě upozornil, že v době mezi vyhlášením výsledků voleb a dnešním dnem
došlo k jedné změně. Paní Helena Čeřovská, kandidující za ČSSD, se dne 18. října 2010 vzdala
svého mandátu, a tak dnem 19.10.2010 vznikl mandát zvolenému náhradníkovi, kterým je za tuto
stranu pan Miroslav Slováček.
Pan tajemník představil jednotlivé členy zastupitelstva a po podpisu zákonem předepsaného slibu jim
popřál mnoho úspěchů v jejich funkcích.

4. Schválení ověřovatelů zápisu a volební komise
Pan starosta přednesl návrh na ověřovatele zápisu: Mgr. Yveta Svobodová, Ing. Vladislav Petrovič.
Hlasování: 17 – 0 – 0
Pan starosta přednesl návrh na složení volební komise: pan František Homolka (předseda), paní
Marie Václavková (členka), paní Edita Čeledová (členka).
Hlasování: 17 – 0 – 0
5. Schválení
a) počtu místostarostů
Pan starosta řekl, že počet místostarostů není ničím limitován. Navrhl, aby ve volebním období 2010 2014 byl zvolen jeden místostarosta.
Hlasování: 17 – 0 – 0
Pan starosta konstatoval, že návrh byl schválen. Město Nové Město pod Smrkem bude mít ve
volebním období 2010 – 2014 jednoho místostarostu.
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
Pan starosta řekl, že je potřeba určit, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění. Navrhl ponechat současný stav tj. uvolněný starosta a místostarosta.
Hlasování: 17 – 0 – 0
Pan starosta konstatoval, že návrh byl přijat. Město Nové Město pod Smrkem bude mít ve
volebním období 2010 – 2014 uvolněné zastupitele pro funkci starosty a místostarosty.
c) počtu členů rady města
Pan starosta řekl, že dále je třeba schválit počet členů RM. Navrhl ponechat stávající počet – pět
členů: starosta, místostarosta a 3 členové.
Hlasování: 17 – 0 – 0
Pan starosta konstatoval, že návrh byl přijat. Město Nové Město pod Smrkem bude mít ve
volebním období 2010 – 2014 RM složenou z pěti členů.
d) schválení volebního řádu
Pan starosta předložil ke schválení návrh volebního řádu. Návrh byl zaslán s pozvánkou.
Hlasování: 17 – 0 – 0
Pan starosta konstatoval, že volba proběhne dle schváleného volebního řádu.
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6. Volba starosty města
Pan starosta předal slovo předsedovi volební komise, panu Františku Homolkovi.
Pan tajemník řekl, že než budou předkládány návrhy, musí být podle volebního řádu hlasováno
o formě volby starosty, místostarosty, a členů rady města. Podle schváleného volebního řádu nechal
hlasovat o volbě aklamací (zvednutím ruky).
Hlasování: 17 – 0 – 0
Pan tajemník konstatoval, že předložený návrh byl schválen – volba proběhne aklamací.
Pan tajemník vyzval podle schváleného volebního řádu zastupitele, aby předložili své návrhy na
starostu města Nové Město pod Smrkem pro volební období 2010 – 2014.
Pan Lukáš Novotný (SOS) navrhl na funkci starosty Ing. Pavla Smutného (SOS).
Pan tajemník konstatoval, že na funkci starosty města byl navržen jeden kandidát. Dodal, že
starostou bude zvolen první kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů ZM, tedy
minimálně 9 hlasů. Pan tajemník se dotázal navrženého kandidáta, zda souhlasí se svou
kandidaturou. Ing. Pavel Smutný odpověděl, že souhlasí.
Pan tajemník dal hlasovat o navrženém kandidátovi.
Hlasování: 16 – 1 – 0
Pan tajemník konstatoval, že starostou města Nové Město pod Smrkem byl pro volební období
2010 – 2014 zvolen Ing. Pavel Smutný.
Pan starosta poděkoval zastupitelům a voličům za své zvolení.
7. Volba místostarosty města
Pan tajemník zopakoval, že v úvodu dnešního jednání byla odsouhlasena volba jednoho
místostarosty a volba proběhne aklamací.
Pan tajemník vyzval jednotlivé zastupitele, aby předložili návrhy na funkci místostarosty města.
Paní Miloslava Suková (SLK) navrhla na funkci místostarosty Mgr. Radoslavu Žákovou (SLK).
Paní Věra Husáková (KSČM) navrhla na funkci místostarosty pana Miroslava Kozáka (KSČM).
Pan tajemník konstatoval, že na funkci místostarosty města byli navrženi 2 kandidáti. Pan tajemník
zopakoval, že místostarostou bude zvolen první kandidát, který získá nadpoloviční většinu všech
členů ZM, tedy minimálně 9 hlasů a dotázal se navržených kandidátů, zda souhlasí se svou
kandidaturou. Mgr. Radoslava Žáková odpověděla, že souhlasí. Pan Miroslav Kozák odpověděl, že
souhlasí.
Pan tajemník dal hlasovat o prvním navrženém kandidátovi.
Hlasování: 11 – 0 – 6
Pan tajemník konstatoval, že místostarostkou města Nové Město pod Smrkem pro volební
období 2010 – 2014 byla zvolena Mgr. Radoslava Žáková.
8. Volba členů Rady města
Pan tajemník sdělil, že RM je pětičlenná, proto zbývá zvolit zbývající tři členy.
Pan tajemník vyzval zastupitele, aby předkládali návrhy na třetího člena RM.
Mgr. Miroslav Funtán (ODS) navrhl na třetího člena RM pana Jaromíra Pelanta (ODS).
Paní Věra Husáková (KSČM) navrhla na třetího člena RM pana Miroslava Kozáka (KSČM).
Pan tajemník dal hlasovat o prvním navrženém kandidátovi.
Hlasování: 13 – 0 – 4
Pan tajemník konstatoval, že třetím členem Rady města byl zvolen pan Jaromír Pelant.
Pan tajemník vyzval zastupitele, aby předkládali návrhy na čtvrtého člena RM.
Mgr. Michaela Smutná (SOS) navrhla na čtvrtého člena RM pana Lukáše Novotného (SOS).
Paní Věra Husáková (KSČM) navrhla na čtvrtého člena RM pana Miroslava Kozáka (KSČM).
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Pan tajemník dal hlasovat o prvním navrženém kandidátovi.
Hlasování: 11 – 0 – 6
Pan tajemník konstatoval, že čtvrtým členem Rady města byl zvolen pan Lukáš Novotný.
Pan tajemník vyzval zastupitele, aby předkládali návrhy na pátého člena RM.
Paní Věra Husáková (KSČM) navrhla na pátého člena RM pana Miroslava Kozáka (KSČM).
Pan Lukáš Novotný (SOS) navrhl na pátého člena RM Mgr. Martinu Funtánovou.
Pan tajemník dal hlasovat o prvním navrženém kandidátovi.
Pan tajemník dal hlasovat o druhém navrženém kandidátovi.

Hlasování: 3 – 8 – 6

Hlasování: 13 – 0 – 4
Pan tajemník konstatoval, že pátým členem Rady města byla zvolena Mgr. Martina Funtánová.
9. Diskuze
V tomto bodu nebyly vzneseny žádné podněty a připomínky.
10. Závěr
Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a nově zvolenému zastupitelstvu popřál mnoho
úspěchů v jejich funkcích.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města

Ing. Vladislav Petrovič
ověřovatel zápisu

Mgr. Yveta Svobodová
ověřovatelka zápisu
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Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem
konaného dne 8. listopadu 2010
ZM schvaluje
1. Program jednání.
2. Volební komisi ve složení pan František Homolka (předseda), paní Marie Václavková (členka),
paní Edita Čeledová (členka).
3. Ověřovatele zápisu Ing. Vladislava Petroviče a Mgr. Yvetu Svobodovou.
4. Pro volební období 2010 – 2014 jednoho místostarostu.
5. Pro volební období 2010 – 2014, uvolnění zastupitelů pro funkci starosty a místostarosty.
6. Pro volební období 2010 – 2014 složení RM z pěti členů: starosta, místostarosta + 3 členové.
7. Volební řád.
8. Způsob provedení volby starosty, místostarosty a členů RM formou aklamace (zvednutím
ruky).
ZM bere na vědomí
9. Dle § 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vznikl zvolením mandát
pro funkční období 2010 – 2014 těmto členům zastupitelstva města:
Ing. Pavel Smutný
Mgr. Yveta Svobodová
Mgr. Michaela Smutná
Mgr. Martina Funtánová
Lukáš Novotný
Miroslav Kozák
Věra Husáková
Milan Kotrbatý
Miloslava Suková
Mgr. Radoslava Žáková
Jaromír Pelant
Mgr. Miroslav Funtán
Bc. Alena Steffanová
Juraj Smutný
Miloš Vojáček
Miroslav Slováček
Ing. Vladislav Petrovič

SOS
SOS
SOS
SOS
SOS
KSČM
KSČM
KSČM
SLK
SLK
ODS
ODS
VV
VV
ČSSD
ČSSD
NK

a že dle § 69 odst. 2 a 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění složili všichni zvolení členové
zastupitelstva města zákonem předepsaný slib.
ZM volí
10. Do funkce starosty města Ing. Pavla Smutného.
11. Do funkce místostarostky Mgr. Radoslavu Žákovou.
12. Do funkce třetího člena RM pana Jaromíra Pelanta.
13. Do funkce čtvrtého člena RM pana Lukáše Novotného.
14. Do funkce pátého člena RM Mgr. Martinu Funtánovou.

Ing. Pavel Smutný
starosta města

Mgr. Radoslava Žáková
místostarostka města
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