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Z á p i s 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem 

konaného dne 31. října 2018 
 

Přítomni: pan Jaroslav Maděra, pan Milan Kotrbatý, Ing. Miroslav Kratochvíl, pan Jaromír Pelant, 
pan Pavel Malý, pan Jan Ressel, pan Miloslav Hron, paní Miloslava Suková, paní Renata Likavcová, 
Mgr. Michaela Smutná, Ing. Pavel Smutný, Mgr. Martina Funtánová, Mgr. Blanka Semerádová, 
Bc. Karel Engelmann, Mgr. Monika Škaredová Greplová, pan Miloš Vojáček, Bc. Alena Steffanová. 

(17 členů ZM) 
 
1. Zahájení 
Pan Maděra konstatoval, že podle platného zákona o obcích ustavujícímu zasedání předsedá 
zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva obce. 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 22. září 
2018, tj. 7 dní před ustavujícím zasedáním. 
Dále konstatoval, že zápis z posledního jednání zastupitelstva ze dne 12. září 2018 byl ověřen oběma 
ověřovateli bez připomínek. 
Pan Maděra 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. 
Pan Maděra dále oznámil, že zápis vyhotoví paní Jaroslava Walterová (referentka správního odboru) 
a že ze zasedání bude pořízen obrazový a zvukový záznam. 
Pan Maděra určil jako ověřovatele zápisu Bc. Alenu Steffanovou a pana Milana Kotrbatého. 
 
2. Schválení programu 
Program zasedání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu 
3. Představení zvolených zastupitelů a složení slibu 
4. Schválení ověřovatelů zápisu a volební komise 
5. Schválení 

a) počtu místostarostů  
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolnění         

 c) počtu členů rady města 
6. Schválení volebního řádu 
7. Volba starosty města 
8. Volba místostarosty města 
9. Volba členů rady města 
10. Různé 

 
Usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje program ustavujícího zasedání. 

Hlasování: 17 – 0 – 0  
Usnesení bylo přijato. 

 
 
3. Představení zvolených zastupitelů a složení slibu 
Pan Maděra sdělil, že dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí (§ 55 odst. 2 a) odmítnutí slibu 
nebo slib s výhradou má za následek zánik mandátu. Slib se skládá podle § 69 odst. 3 zákona 
o obcích, v platném znění tak, že zastupitel skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova 
„slibuji“ a potvrdí složení slibu svým podpisem 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 úřadu Městského úřadu Nové Město 
pod Smrkem.  
Pan Maděra řekl, 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, aby postupně jednotlivé zastupitele představil a vyzval je, aby přistupovali k předsednickému 
stolku a po pronesení slova „slibuji“ se pod text slibu podepsali. 
Pan Maděra požádal pana tajemníka, aby přečetl text slibu: 
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„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 tajemník představil jednotlivé členy zvoleného zastupitelstva. Uvedl, že seznam je sestaven tak, 
jak byl podle výsledků voleb zaslán Českým statistickým úřadem. Přečteno bylo jméno, příjmení, věk, 
volební strana a počet hlasů a poté každý ze zastupitelů složil slib. 
 
Pan tajemník po složení zákonem předepsaného slibu a podpisu textu slibu popřál zvoleným 
zastupitelům mnoho úspěchů v jejich funkcích. 
 
 
4. Schválení volební komise 
Pan Maděra přednesl návrh na složení volební komise: Ing. Vladislav Petrovič (předseda), 
Ing. Veronika Paříková (členka), paní Edita Čeledová (členka). 
 
Usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje volební komisi ve složení: 
Ing. Vladislav Petrovič (předseda), Ing. Veronika Paříková (členka), paní Edita Čeledová (členka). 

Hlasování: 17 – 0 – 0  
Usnesení bylo přijato. 

 
 
5. Schválení 
a) počtu místostarostů  
Pan Maděra navrhl, aby byl zvolen jeden místostarosta. 
 
Usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje jednoho místostarostu. 

Hlasování: 17 – 0 – 0  
Usnesení bylo přijato. 

 
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolnění  
Pan Maděra řekl, že je potřeba určit, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 
uvolnění. Navrhl ponechat současný stav tj. uvolněný starosta a místostarosta. 
                                                                                                                                        
Usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje uvolněného starostu 
a místostarostu. 

 Hlasování: 17 – 0 – 0  
Usnesení bylo přijato. 

   
c) počtu členů rady města 
Pan Maděra řekl, že dále je třeba schválit počet členů RM. Navrhl ponechat stávající počet – pět 
členů: starosta, místostarosta a 3 členové. 
 
Usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje 5 členů RM – starosta, 
místostarosta a 3 členové. 

Hlasování: 17 – 0 – 0   
Usnesení bylo přijato. 

 
 
6. Schválení volebního řádu 
Pan Maděra předložil ke schválení návrh Volebního řádu. Návrh Volebního řádu byl zastupitelům 
zaslán s pozvánkou. 
 
Usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje Volební řád. 

Hlasování: 17 – 0 – 0  
Usnesení bylo přijato. 

 
 
 
7. Volba starosty města 
Pan Maděra předal slovo předsedovi volební komise. 
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 navrhl 
hlasovat o volbě aklamací (veřejné hlasování zvednutím ruky).  
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Bc. Engelmann: Pane předsedající, milé kolegyně, kolegové.  Před několika okamžiky jsme vykonali 
slib zastupitele. Slib, že budeme tuto funkci vykonávat podle svého svědomí na svojí čest. Domnívám 
se, že tajná volba umožní každému zastupiteli hlasovat podle svého svědomí, nikoliv podle stranické 
příslušnosti. Dávám návrh na hlasování v tajné volbě. 
 
Pan tajemník dal hlasovat o podaném protinávrhu. 
 
Usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje provedení volby starosty, 
místostarosty a 3 členů rady města formou tajné volby. 

Hlasování: 8 – 9 – 0  
Usnesení nebylo přijato. 

 
Pan tajemník dal hlasovat o hlasování formou aklamace. 
 
Usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje provedení volby starosty, 
místostarosty a 3 členů rady města formou aklamace. 

Hlasování: 9 – 8 – 0   
Usnesení bylo přijato. 

 
Pan tajemník vyzval podle schváleného volebního řádu zastupitele, aby předložili své návrhy, na 
funkci starosty města Nové Město pod Smrkem. 
Na funkci starosty města kandidují: 

1. Paní Miloslava Suková navrhla na funkci starosty Ing. Miroslava Kratochvíla. 
2. Mgr. Martina Funtánová navrhla na funkci starosty Ing. Pavla Smutného. 

 
Pan tajemník se dotázal, zda jednotliví navržení kandidáti souhlasí se svojí kandidaturou. 
 
Ing. Miroslav Kratochvíl odpověděl, že souhlasí. 
Ing. Pavel Smutný odpověděl, že souhlasí. 
 
Pan tajemník konstatoval, že na funkci starosty města byli navrženi 2 kandidáti. Dodal, že starostou 
bude zvolen první kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů všech členů ZM, tedy minimálně 
9 hlasů. Každý zastupitel může dát hlas PRO, pouze jednomu z kandidátů.  
 
Pan tajemník dal hlasovat o prvním navrženém kandidátovi. 
 
Usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem volí starostou města Nové Město pod 
Smrkem Ing. Miroslava Kratochvíla. 

Hlasování: 9 – 8 – 0   
Usnesení bylo přijato. 

 
Pan tajemník konstatoval, že starostou města Nové Město pod Smrkem byl zvolen Ing. Miroslav 
Kratochvíl. 
Pan tajemník požádal podle platného zákona o obcích nově zvoleného starostu, aby se ujal řízení 
jednání zastupitelstva. 
 
Ing. Miroslav Kratochvíl poděkoval voličům a zastupitelům za své zvolení do funkce starosty města. 
 
Pan starosta opět předal řízení jednání zastupitelstva předsedovi volební komise. 
 
8. 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 své návrhy, na funkci místostarosty města. 
Na funkci místostarosty města kandidují: 

1. Paní Miloslava Suková navrhla na funkci místostarosty pana Jaromíra Pelanta. 
2. Pan Miloš Vojáček navrhl na funkci místostarosty Bc. Karla Engelmanna. 

 
Pan tajemník se dotázal, zda jednotliví navržení kandidáti souhlasí se svojí kandidaturou. 
 
Pan Jaromír Pelant odpověděl, že souhlasí. 
Bc. Karel Engelmann odpověděl, že souhlasí. 
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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. Každý zastupitel může dát hlas PRO, pouze jednomu z kandidátů.                              
 
Pan tajemník dal hlasovat o prvním navrženém kandidátovi. 
 
Usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem volí místostarostou města Nové Město pod 
Smrkem pana Jaromíra Pelanta. 

Hlasování: 9 – 8 – 0   
Usnesení bylo přijato. 

 
Pan Jaromír Pelant poděkoval za své zvolení do funkce místostarosty města. 
 
 
9. 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. 
Na třetího člena RM kandidují:  

1. Paní Miloslava Suková navrhla třetího člena RM pana Jaroslava Maděru. 
 
Pan tajemník se dotázal, zda navržený kandidát souhlasí se svojí kandidaturou. 
 
Pan Jaroslav Maděra odpověděl, že souhlasí. 

  
Pan tajemník dal hlasovat o navrženém kandidátovi. 
 
Usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem volí členem Rady města Nové Město pod 
Smrkem pana Jaroslava Maděru.                   
                                                                                                                                Hlasování: 11 – 5 – 1  

Usnesení bylo přijato. 
 
Pan tajemník konstatoval, že třetím členem Rady města byl zvolen pan Jaroslav Maděra.  
 
 
Pan tajemník vyzval zastupitele, aby předkládali návrhy na čtvrtého člena RM. 
Na čtvrtého člena RM kandidují: 

1. Paní Miloslava Suková navrhla čtvrtého člena RM pana Pavla Malého. 
 
Pan tajemník se dotázal, zda navržený kandidát souhlasí se svojí kandidaturou. 
 
Pan Pavel Malý odpověděl, že souhlasí. 
 
Pan tajemník dal hlasovat o navrženém kandidátovi. 
 
Usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem volí členem Rady města Nové Město pod 
Smrkem pana Pavla Malého.  
                                                                                                                                Hlasování: 9 – 8 – 0  

Usnesení bylo přijato. 
 
Pan tajemník konstatoval, že čtvrtým členem Rady města byl zvolen pan Pavel Malý.  
 
 
Pan tajemník vyzval zastupitele, aby předkládali návrhy na pátého člena RM. 
Na pátého člena RM kandidují: 

1. Pan Jaroslav Maděra navrhl na pátého člena RM pana Milana Kotrbatého. 
2. Paní Miloslava Suková navrhla na pátého člena Ing. Pavla Smutného. 

 
Pan tajemník se dotázal, zda jednotliví navržení kandidáti souhlasí se svojí kandidaturou. 
 
Pan Milan Kotrbatý odpověděl, že souhlasí. 
Ing. Pavel Smutný odpověděl, že nesouhlasí, nominaci odmítl. 
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Pan tajemník dal hlasovat o navrženém kandidátovi.  
 
Usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem volí členem Rady města Nové Město pod 
Smrkem pana Milana Kotrbatého.  
                                                                                                                                 Hlasování: 8 – 8 – 1  

Usnesení nebylo přijato. 
                                                                                                                                 

Pan tajemník konstatoval, že usnesení nebylo přijato. Protože nebylo usnesení přijato, nebyl zvolen 
pátý člen RM. Z tohoto důvodu podle schváleného Jednacího řádu přerušil jednání zastupitelstva 
města na 10 minut a zahájil tzv. dohodovací řízení. Požádal, aby se zástupci jednotlivých zvolených 
stran sešli u předsednického stolku a pokusili se dojednat nový návrh na pátého člena RM. Zasedání 
bude pokračovat v 17:43 hodin. 
 
Pan tajemník řekl, že v platném Jednacím řádu Zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem je 
uvedeno: „Nezíská-li předložený návrh nebo žádná z variant potřebný počet hlasů, může 
zastupitelstvo ustavit dohodovací komisi, ve které budou zastoupeni zástupci všech odchylných 
názorů. Úkolem této komise bude vyjasnit příčiny odchylných stanovisek, sjednotit je a zpracovat 
přijatelný návrh. Jestliže usnesení nebude přesto přijato, může být jednání o příslušném bodu 
ukončeno a dohodovací komisi bude uloženo, aby se do určitého termínu pokusila dosáhnout 
souhlasu. O přijetí návrhu se v takovémto případě hlasuje na nejbližším zasedání zastupitelstva 
města“.   
Budeme pokračovat opět volbou pátého člena RM. Vyzval zastupitele, aby předkládali návrhy na 
pátého člena RM. 
 
Mgr. Smutná: Vážený pane předsedající, vážený pane starosto, vážení přítomní. My, zasedající po 
vaší pravici opravdu nenavrhujeme žádného posledního člena do rady města. Domníváme se, že být 
poslední nebo být jeden jediný mezi pěti není fér. Já, jako zastupitelka musím říct, že jsem neměla 
úplně šťastné dosavadní volební období. Připouštím, že kdyby se dostavili pan Maděra a pan Kotrbatý 
na výzvu našeho jednání, mohlo to být možná dneska jinak. Mrzí mě to velice, že ani jeden z pánů 
nedorazil. Velice si vážím toho, že paní Likavcová i paní Suková i pan Ressel byli nápomocni, jednali 
s námi, přestože jsme je nelámali k tomu, aby hlasovali nějakým jiným způsobem, ale dostavili se. 
Velice si toho cením. Chci vám vysvětlit, protože věřím, že tady mezi námi jsou někteří, kteří čekají, že 
dáme nějaký návrh. Neučiníme tak. Děkuji vám za vaše pochopení.  
Pan Pelant řekl, že vzhledem k těmto důvodům navrhuje pana Milana Kotrbatého.  
 
Na pátého člena RM kandidují: 

1. Pan Jaromír Pelant navrhl na pátého člena RM pan Milana Kotrbatého.  
 
Pan tajemník se dotázal, zda navržený kandidát souhlasí se svojí kandidaturou. 
 
Pan Milan Kotrbatý odpověděl, že souhlasí. 
 
Usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem volí členem Rady města Nové Město pod 
Smrkem pana Milana Kotrbatého. 
                                                                                                                                  Hlasování: 9 – 8 – 0    

Usnesení bylo přijato. 
 
Pan tajemník konstatoval, že pátým členem Rady města byl zvolen pan Milan Kotrbatý.  
 
 
Pan starosta poblahopřál všem zvoleným členům RM a poděkoval starostovi, radním i všem 
zastupitelům za práci v minulém volebním období.  
 
 
 
10. Různé 
Pan starosta sdělil, že máme do bodu různé jednu důležitou věc, která nesnese odkladu. Město by 
mělo navrhnout svého člena v Dozorčí radě Frýdlantské vodárenské společnosti, protože se schůze 
Dozorčí rady bude, s největší pravděpodobností, konat dříve, než běžné 1. zasedání ZM. V minulosti 
vykonávali funkce členů Dozorčí rady FVS starostové všech obcí Frýdlantska. V takovém případě je 
výkon této funkce bezúplatný.  
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Usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem navrhuje za člena Dozorčí rady Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a. s., Ing. Miroslava Kratochvíla, narozeného ***********, místem trvalého 
pobytu **********, 463 65 Nové Město pod Smrkem jako zástupce města Nové Město pod Smrkem 
v tomto orgánu Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., a ukládá svému zástupci podpořit tento 
návrh a návrhy ostatních akcionářů na své zástupce v Dozorčí radě Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s., na Valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. 

Hlasování: 17 – 0 – 0  
Usnesení bylo přijato. 

Pan starosta se dotázal, zda má někdo něco dalšího do bodu různé. 

Ing. Smutný řekl, že by bylo potřeba jmenovat zástupce města k jednání na Valné hromadě 
Frýdlantské vodárenské společnosti. Pan starosta řekl, že by to mohl i nadále vykonávat Ing. Smutný. 
Ing. Smutný sdělil, že v době konání Valné hromady nebude přítomen a zpravidla to vykonává 
starosta města. Pan starosta navrhl, aby byl jmenován zástupcem na jednání na Valné hromadě 
Frýdlantské vodárenské společnosti.  
Usnesení: Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem pověřuje starostu města Ing. Miroslava 
Kratochvíla zastupováním města Nové Město pod Smrkem jako akcionáře na všech jednáních řádné 
Valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, se sídlem 
Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01 do doby, než bude pověřen zastupováním akcionáře město Nové 
Město pod Smrkem jiný zástupce. 

Hlasování: 17 – 0 – 0  
Usnesení bylo přijato. 

 

Pan starosta se opět dotázal, zda má někdo ještě něco dalšího do bodu různé. 

Pan starosta poděkoval dosavadnímu starostovi, radním a ostatním zastupitelům za práci v minulém 
volebním období.  

Pan starosta na závěr popřál všem hezký zbytek večera a dodal, že se těší na další spolupráci. 

 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Kratochvíl  v. r.      pan Jaromír Pelant v. r. 
starosta města        místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Bc. Alena Steffanová v. r.       pan Milan Kotrbatý v. r.  
ověřovatelka zápisu       ověřovatel zápisu 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



ZM ustavující Stránka 7 z 7 31. 10. 2018 

 

U s n e s e n í 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem  

konaného dne 31. října 2018 
Dle § 69 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, vznikl zvolením mandát pro 
funkční období 2014 – 2018 těmto členům zastupitelstva města: 
a dle § 69 odst. 2 a 3 zákona 128/2000 Sb., o obcích v platném znění složili všichni zvolení členové 
zastupitelstva města zákonem předepsaný slib. 
pan Jaroslav Maděra (Komunistická strana Čech a Moravy) 
pan Milan Kotrbatý (Komunistická strana Čech a Moravy) 
Ing. Miroslav Kratochvíl (Občané pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek) 
pan Jaromír Pelant (Občané pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek) 
pan Pavel Malý (Občané pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek) 
pan Jan Ressel (Občané pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek) 
pan Miloslav Hron (Občané pro Nové Město pod Smrkem, Ludvíkov, Hajniště a Přebytek) 
paní Miloslava Suková (ANO 2011) 
paní Renata Likavcová (ANO 2011) 
Mgr. Michaela Smutná (SLK pro naše město) 
Ing. Pavel Smutný (SLK pro naše město) 
Mgr. Martina Funtánová (SLK pro naše město) 
Mgr. Blanka Semerádová (SLK pro naše město) 
Bc. Karel Engelmann (STAN PRO NOVOMĚSTSKO) 
Mgr. Monika Škaredová Greplová (STAN PRO NOVOMĚSTSKO) 
pan Miloš Vojáček (NOVÁ BUDOUCNOST pro Nové Město pod Smrkem a okol.) 
Bc. Alena Steffanová (NOVÁ BUDOUCNOST pro Nové Město pod Smrkem a okol.) 

1. Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje program ustavujícího zasedání. 
2. Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje volební komisi ve složení: 

Ing. Vladislav Petrovič (předseda), Ing. Veronika Paříková (členka), paní Edita Čeledová 
(členka). 

3. Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje jednoho místostarostu. 
4. Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje uvolněného starostu 

a místostarostu. 
5. Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje Volební řád. 
6. Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem schvaluje provedení volby starosty, 

místostarosty a 3 členů rady města formou aklamace. 
7. Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem volí starostou města Nové Město pod 

Smrkem Ing. Miroslava Kratochvíla. 
8. Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem volí místostarostou města Nové Město pod 

Smrkem pana Jaromíra Pelanta. 
9. Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem volí členem Rady města Nové Město pod 

Smrkem pana Jaroslava Maděru. 
10. Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem volí členem Rady města Nové Město pod 

Smrkem pana Pavla Malého. 
11. Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem volí členem Rady města Nové Město pod 

Smrkem pana Milana Kotrbatého. 
12. Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem navrhuje za člena Dozorčí rady Frýdlantské 

vodárenské společnosti, a. s., Ing. Miroslava Kratochvíla, narozeného ********** místem 
trvalého pobytu *********, 463 65 Nové Město pod Smrkem jako zástupce města Nové Město 
pod Smrkem v tomto orgánu Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., a ukládá svému 
zástupci podpořit tento návrh a návrhy ostatních akcionářů na své zástupce v Dozorčí radě 
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., na Valné hromadě Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s. 

13. Zastupitelstvo města Nové Město pod Smrkem pověřuje starostu města, Ing. Miroslava 
Kratochvíla zastupováním města Nové Město pod Smrkem jako akcionáře na všech jednáních 
řádné Valné hromady společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., IČ 25496565, se 
sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01 do doby, než bude pověřen zastupováním 
akcionáře město Nové Město pod Smrkem jiný zástupce. 

 
 
Ing. Miroslav Kratochvíl  v. r.      pan Jaromír Pelant v. r. 
starosta města        místostarosta města 
 
Bc. Alena Steffanová v. r.       pan Milan Kotrbatý v. r.  
ověřovatelka zápisu       ověřovatel zápisu 


