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ZÁPIS  Z  1. (USTAVUJÍCÍHO)  ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA   SLATIŇANY 

 

konaného dne 24. října 2022 v 16,00 hod. v zasedací síni budovy radnice 

PROGRAM : 

1. Zahájení – zjištění usnášeníschopnosti 

2. Složení slibu členů zastupitelstva 

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 

4. Program 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města Slatiňany 

5. Jednací řád 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města Slatiňany 

6. Volba členů návrhové komise 

7. Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady 

města a předsedů a členů výborů zastupitelstva města 

8. Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady 

města a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany 

9. Schválení způsobu volby pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady 

města a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany 

10. Stanovení počtu členů Rady města Slatiňany 

11. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni 

12. Volba starosty 

13. Volba místostarosty a dalších členů Rady města Slatiňany 

14. výbory Zastupitelstva města Slatiňany 

- určení počtu členů finančního výboru, kontrolního výboru  

- volba předsedy finančního výboru a členů finančního výboru 

- volba předsedy kontrolního výboru a členů kontrolního výboru 

15. Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva a poskytování 

dalších peněžních plnění 

16. Udělení souhlasu s pracovněprávním vztahem mezi městem a členem 

zastupitelstva obce 

17. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu 

18. Různé 

19. Diskuze a závěr                   

 

1. Zahájení 

V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích ustavujícímu zasedání zastupitelstva předsedá 

zpravidla dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva.  

Dosavadní starosta města navrhl, aby ustavujícímu zasedání zastupitelstva předsedal nejstarší 

člen zastupitelstva, p. Jaroslav Zahradník, který s tímto souhlasí. 

 

Jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města zahájil a řídil, v souladu s ustanovením      

§ 91 zákona o obcích ve znění pozdějších předpisů, nejstarší člen zastupitelstva, p. Jaroslav 

Zahradník. Úvodem přivítal všechny hosty. 

Jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Slatiňany bylo svoláno rozesláním 

písemných pozvánek zastupitelům dne 17. října 2022 a informace o místě, době a navrţeném 

programu připravovaného zasedání zastupitelstva města byla vyvěšena na úřední desce dne 

17. října 2022.  
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Presenční listina je přílohou zápisu.  

Přítomno je 18 zastupitelů. 

Omluveni: Petr Šotta – dovolená, MUDr. Pavel Holeka – pracovní důvody, Jaroslav Slanina – 

pracovní důvody. 

Seznam členů Zastupitelstva města Slatiňany je přílohou zápisu. 
 

2. Složení slibu členů Zastupitelstva 
Podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona o obcích skládají členové Zastupitelstva na začátku 

ustavujícího zasedání Zastupitelstva slib. Slib se skládá pronesením slova "SLIBUJI"              

a podpisem na připravených listinách. Text slibu přečetl p. Jaroslav Zahradník, který zároveň 

vyzval jednotlivé členy Zastupitelstva ke sloţení slibu. Po přečtení slibu poţádal členy 

Zastupitelstva, aby v pořadí, jaké bude přečteno, přistupovali k označenému stolu, pronesli 

slovo "SLIBUJI" a podepsali zde připravenou listinu. 

 „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.“ 

Jednotliví členové přistoupili, pronesením slova "Slibuji" a podepsáním listiny                       

s nadepsaným slibem a jménem člena Zastupitelstva stvrdili slib. 

Pan Jaroslav Zahradník konstatoval, ţe všichni členové Zastupitelstva města Slatiňany sloţili      

v souladu se zákonem o obcích, ve znění pozdějších předpisů, slib. 
 

p. tajemník – poučil zastupitele o zachovávání mlčenlivosti a o souhlasu se zveřejněním 

osobních informací - podpisový arch viz. příloha. 
 

3.  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 

Zapisovatelkou jednání je určena paní Irena Peterová 

Sčítáním hlasů je pověřen: David Drahokoupil, Ing. Martin Douša 

Ověřovatelem zápisu jsou určeni: Bc. Jana Švecová, Jan Karlík 
 

4. Program 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města Slatiňany 

1. Zahájení – zjištění usnášeníschopnosti 

2. Sloţení slibu členů zastupitelstva 

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 

4. Program 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města Slatiňany 

5. Jednací řád 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města Slatiňany 

6. Volba členů návrhové komise 

7. Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města 

a předsedů a členů výborů zastupitelstva města 

8. Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady 

města a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany 

9. Schválení způsobu volby pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města 

a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany 

10. Stanovení počtu členů Rady města Slatiňany 

11. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni 

12. Volba starosty 

13. Volba místostarosty a dalších členů Rady města Slatiňany 

14. Výbory Zastupitelstva města Slatiňany 

- určení počtu členů finančního výboru a kontrolního výboru 

- volba předsedy finančního výboru a členů finančního výboru 

- volba předsedy kontrolního výboru a členů kontrolního výboru 
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15. Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva a poskytování dalších 

peněţních plnění 

16. Udělení souhlasu s pracovněprávním vztahem mezi městem a členem zastupitelstva 

obce 

17. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu 

18. Různé 

19. Diskuze a závěr                   
 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo město Slatiňany schválilo program 1. ustanovujícího zastupitelstva města 

Slatiňany.  

Rozprava -  

p. Drahokoupil – Proč bylo svoláno zastupitelstvo na poslední moţný termín?  

MVDr. Jeník – Ve 2/3 republiky je zastupitelstvo dnes. Musí být svoláno 7 dní předem a 

časově se nám to nedařilo skloubit. Na 24.10. to bylo deklarováno dost dopředu a teprve poté, 

jsem se to do dozvěděli, ţe pan Šotta má dovolenou. Věděl to půl roku dopředu 

Ing. Harsa – Je tu korespondence mezi Vámi a panem Šottou ten na to upozorňoval dopředu, 

neţ bylo zastupitelstvo svoláno.  

Protinávrhy: 0 
Hlasování: pro 18 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

5. Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Slatiňany  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Slatiňany schválilo Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva  

města Slatiňany ve znění zprávy č. 5/1. 

Rozprava - 

Protinávrhy: 0 
Hlasování: pro 18 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

6. Volba členů návrhové komise  

Návrh na sloţení návrhové komise:   

Předseda návrhové komise Bc. František Rulík  

Členové: Mgr. Vlastimil Peřina a Jana Sobotková 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Slatiňany zvolilo návrhovou komisi, která bude pracovat ve sloţení:  

Předseda návrhové komise Bc. František Rulík 

Členové: Mgr. Vlastimil Peřina a Jana Sobotková 

Rozprava – 

Mgr. Peřina – Jsem poprvé na zastupitelstvu a neznám procesní věci. Uvítal bych, kdyby byl 

předsedou někdo, kdo má větší zkušenosti.  

Ing. Harsa – Chci se zeptat, zda by neměli být navrţeni členové a pak si měli zvolit předsedu.  

Tajemník – Ne, tak to není. 

p. Zahradník – Koho doporučujete pane Peřina místo sebe?  

MVDr. Jeník – Navrhujeme Bc. Františka Rulíka jako předsedu návrhové komise.  

p. Zahradník – A jako člena by jste zůstal pane Peřina?  

Mgr. Peřina – Ano, zůstal bych.  

Protinávrhy: 0 

Hlasování: pro 18 hlasů. Návrh byl schválen. 
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7. Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady 

města a předsedů a členů výborů zastupitelstva města  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Slatiňany schválilo Volební řád pro volbu starosty, místostarosty, 

dalších členů Rady města Slatiňany a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany 

ve znění zprávy č. 7/1. 

Rozprava - 0 

Protinávrhy: 0 
Hlasování: pro 18 hlasů. Návrh byl schválen.  

 

8. Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady 

města a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města  

Předsedající navrhuje sloţení volební komise:  

Předseda:  Tomáš Kunc 

Členové: Ing. Vít Steklý a Ing. Robert Koblíţek 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Slatiňany zvolilo volební komisi, která bude pracovat ve sloţení:  

Předseda volební komise: Tomáš Kunc 

Členové: Ing. Vít Steklý a Ing. Robert Koblíţek 

Rozprava –  

Ing. Koblíţek – V čem spočívá odpovědnost členů komise? 

p. Kunc – Ţe je to dobře sečtené. 

Protinávrhy: 0 

Hlasování: pro 18 hlasů. Návrh byl schválen.  
 

9. Schválení způsobu volby pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady města 

Slatiňany a předsedů a členů výborů města Slatiňany 

Předsedající navrhuje jako způsob volby veřejné hlasování.                  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Slatiňany stanovuje způsob volby veřejné hlasování.  

Rozprava -  

Protinávrhy: 0 

Hlasování: pro 14 hlasů, 4 hlasy se zdrţely. Návrh byl schválen. 

  

10. Stanovení počtu členů Rady města 

V souladu se zákonem o obcích a dlouhodobých zkušeností z minulých volebních období  

dosavadní rada navrhuje: stanovit počet členů Rady města 7. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Slatiňany stanovilo počet členů Rady města Slatiňany 7. 

Rozprava - 

Protinávrhy: 0 

Hlasování: pro 18 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

11. Určení funkcí, pro které budou členové Zastupitelstva města uvolněni  

Dosavadní rada navrhuje počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva 1, a to pro výkon 

funkce starosty. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Slatiňany určilo počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva 

města Slatiňany jeden, a to pro výkon funkce starosty. 

Rozprava -  
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Protinávrhy: 0 

Hlasování: pro 18 hlasů. Návrh byl schválen. 

12. Volba starosty 

Předseda volební komise seznámil přítomné s průběhem volby, která bude probíhat dle 

zákona o obcích:  

    

Předseda volební komise vyzval, aby jednotliví členové zastupitelstva města v souladu se 

schváleným volebním řádem a podle abecedního pořádku předloţili své návrhy na volbu 

starosty:  

Sedma – strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůra a Kochánovice -  

navrhují Ing. Jana Brůţka 

SNK Evropští demokraté -  navrhují MVDr. Ivana Jeníka 

Občanská demokratická strana a TOP 09 – navrhují Ing. Stanislav Šťastný 

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová - nenavrhují 

SPD - Svoboda přímá demokracie – nenavrhují 

Vraníci - sdruţení pro Slatiňany - nenavrhují 

 

Ing. Jan Brůţek, MVDr. Ivan Jeník a Ing. Stanislav Šťastný s kandidaturou souhlasí a 

přijímají. 

Rozprava –  

Hlasování: 

Ing. Jan Brůţek – 10 hlasů pro, 8 hlasů se zdrţelo. Ing. Brůţek nebyl zvolen starostou. 

MVDr. Ivan Jeník - 4 hlasy, 14 hlasů se zdrţelo. MVDr. Ivan Jeník nebyl zvolen starostou. 

Ing. Stanislav Šťastný - 3 hlasy, 15 hlasů se zdrţelo. Ing. Šťastný nebyl zvolen starostou.   

 

Starostou obce nebyl nikdo zvolen, proto řídící zasedání zastupitelstva navrhl, ukončení 

zasedání zastupitelstva.  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Slatiňany rozhodlo o ukončení zasedání zastupitelstva.  

Rozprava -  

Protinávrhy: 0 

Hlasování: pro 18 hlasů. Návrh byl schválen. 

p. Drahokoupil – Kdy bude určen termín zastupitelstva?  

MVDr. Jeník – Nejdříve za 8 dní a nejpozději do 3 měsíců, proto jsme Vás poţádali o 

kontakty, abychom Vás mohli kontaktovat.  

 

Jednání ustavujícího zasedání ukončil starosta města v 16:28  hod. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:   ....................................  ........................................ 

                                            

 

 

 

        

      starosta              místostarosta 


