MĚSTO PODIVÍN

Zápis
z I. zasedání Zastupitelstva města Podivína
ze dne 31.10. 2018

1. Zahájení :
Dosavadní starosta Stanislav Machovský přivítal přítomné občany a nově zvolené členy
zastupitelstva města. Do doby zvolení nového starosty města, bude předsedat tomuto zasedání.
2. Oznámení o zvolení zastupitelů
Tajemník zkontroloval osvědčení o zvolení za členy zastupitelstva města a provedl
kontrolu presenční listiny členů zastupitelstva města.
Předsedající:
Konstatuji, že podle presenční listiny a předaných osvědčení je přítomno 15 členů
zastupitelstva města a toto je tedy usnášení schopné.
Konstatuji také, že všichni nově zvolení členové zastupitelstva města splňují podmínky
volitelnosti ke dni 5.10. 2018 na základě dokladu o trvalém pobytu kandidátů.
Konstatuji, že zasedání zastupitelstva města bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s
§ 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. V uvedené lhůtě
nebyl podán návrh na neplatnost voleb nebo hlasování. Informace dle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla zveřejněna na úřední desce a elektronické úřední desce v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní před zasedáním zastupitelstva města .
Dovolte mi, abych na základě vyhlášení Státní volební komise ze dne 08.10. 2018 o celkových
výsledcích voleb představil nově zvolené členy ZM :
Mgr. František Juraš
Bc. Blažena Švestková
Ing. Vladimír Dolák
MUDr. Petra Vorlická
Ing. Martin Důbrava, DiS.
Mgr. Bc. Ladislav Hemza
Mgr. Petr Florián
Mgr. Jana Mešková
Stanislav Machovský
Mgr. Jitka Harnušková
Ing. Dalibor Klusáček
Ing. Radim Holub
Pavlína Čapková
Mgr. Jitka Průdková
Helena Macánová

zvoleni za ČSSD

zvoleni za Sdružení ODS a nezávislých kandidátů

zvoleni za KDU - ČSL
zvoleni za Nezávislé kandidáty s podporou TOP 09

3. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města
Předsedající požádal všechny přítomné, aby povstali a vyslechli slib zastupitele města,
který přečetl tajemník Městského úřadu Podivín.
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.

Předsedající požádal zvolené členy zastupitelstva města, aby jednotlivě přistoupili ke
stolu zapisovatele a podle § 69 odst. 2 a 3 zák. č. 128/2000 Sb. položením ruky na text slibu,
pronesením slova: „Slibuji“ a svým podpisem potvrdili platnost slibu, což následně přítomní
členové zastupitelstva města provedli.
Program jednání :
4. Volba o způsobu hlasování
5. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
6. Volba návrhové komise
7. Oznámení o počtu členů rady města a určení, které funkce budou členové zastupitelstva města
vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
8. Volba starosty města
9. Volba místostarosty města
10. Volba ostatních členů rady města
11. Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru
12. Volba předsedy a členů finančního výboru
13. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
14. Volba zástupců města pro vykonávání akcionářských práv ve společnosti Hantály a.s. Velké
Pavlovice
15. Volba zástupců města pro vykonávání akcionářských práv ve společnosti Vodovody a
kanalizace Břeclav, a.s.
16. Stanovení termínu výplaty odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
17. Diskuse
18. Závěr
Předsedající: má někdo z členů zastupitelstva města k předloženému programu dotaz,
připomínku či pozměňující návrh?
zapisovatel: bez připomínek či návrhů rozšíření programu....
Hlasování:

pro:
proti
zdržel se

15
0
0

Zastupitelstvo města Podivína schválilo navržený program ustavujícího zasedání
zastupitelstva města.
4. Volba o způsobu hlasování
Předsedající:
Dovolte mi nyní navrhnout, aby hlasování o jednotlivých bodech programu bylo veřejné,
tedy zvednutím ruky.
Navrhuji také, aby diskuse k jednotlivým bodům programu byla předmětem bodu č. 17 Diskuse
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

15
0
0

Zastupitelstvo města Podivína schválilo skutečnost, že hlasování bude prováděno
veřejně, zdvižením ruky (aklamací) a diskuse bude předmětem bodu č. 17 .
5. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Předsedající:
Navrhuji, aby funkcí zapisovatele a sčítáním hlasů byl pověřen Ing. Radim Mildner a jako
ověřovatele zápisu navrhuji Mgr. Janu Meškovou a Helenu Macánovou.
Táži se, zda navržení mají k tomuto návrhu námitky. Pokud tomu tak není, nechám hlasovat
o ověřovatelích a funkci zapisovatele a sčítání hlasů
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

15
0
0

Zastupitelstvo města Podivína rozhodlo o tom, že ověřovatelé zápisu budou
pracovat ve složení : Mgr. Jana Mešková, Helena Macánová a zapisovatelem s funkcí
sčítání hlasů byl pověřen Ing. Radim Mildner.
6. Volba návrhové komise
Předsedající:
Navrhuji, aby funkcí návrhové komise byli pověřeni paní Pavlína Čapková a Ing. Radim
Holub.
Táži se, zda navržení mají k tomuto návrhu námitky. Pokud tomu tak není, nechám hlasovat
o složení návrhové komise.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

15
0
0

Zastupitelstvo města Podivína rozhodlo o tom, že návrhová komise bude pracovat
ve složení : paní Pavlína Čapková a Ing. Radim Holub.
7. Oznámení o počtu členů rady města a určení, které funkce budou členové zastupitelstva
města vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
Předsedající:
Konstatuji, že podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích § 99 odst. 3 je pro město Podivín
stanoven počet členů rady 5. Podle § 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích je
zastupitelstvu obce vyhrazeno stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě
uvolněných členů tohoto zastupitelstva. Na základě koaliční dohody navrhuji, aby všichni
zvolení zastupitelé města vykonávali funkce jako neuvolnění. Má někdo jiný návrh? (bez
návrhu – pozn. zapisovatel)

Předsedající navrhl hlasovat o tom, zda má být přijato usnesení tohoto znění:
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí počet členů rady města – pět. Zastupitelstvo města
hlasováním rozhodlo o tom, že funkce starosty/ky města, místostarosty i ostatních členů rady
bude funkcí neuvolněnou. Stejně tak i u ostatních členů zastupitelstva města budou funkce
neuvolněné.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

13
0
2

Zastupitelstvo města Podivína vzalo na vědomí počet členů rady města – pět.
Zastupitelstvo města Podivína rozhodlo o tom, že funkce starosty/ky města, místostarosty
i ostatních členů rady bude funkcí neuvolněnou. Stejně tak i u ostatních členů
zastupitelstva města budou funkce neuvolněné.
Předsedající:
Usnesením předchozího zastupitelstva města vykonával funkci místostarosty města
jeden člen zastupitelstva města. Navrhuji, aby v současném zastupitelstvu vykonával funkci
místostarosty stejně tak jako v minulém volebním období jeden zastupitel.
Dávám hlasovat o tom, zda má být přijato usnesení tohoto znění : Zastupitelstvo města
schvaluje volbu jednoho místostarosty města.
Hlasování:

pro
proti
zdržel se

15
0
0

Zastupitelstvo města Podivína schválilo volbu jednoho místostarosty města.
8. Volba starosty města
Předsedající:
Žádám členy zastupitelstva města, aby předložili návrhy na obsazení funkce starosty/ky
města. Pořadí předkládaných návrhů je: 1. ČSSD, 2. Sdružení ODS a nezávislých kandidátů,
3. KDU-ČSL, 4. Nezávislí kandidáti s podporou TOP 09 /pořadí bylo stanoveno podle čísla,
určeného straně dle podání kandidátní listiny při komunálních volbách/.
Předsedající vyzval ostatní zástupce stran, aby předložili své návrhy na jmenování
starosty města.
ČSSD – bez návrhu
Sdružení ODS a nezávislých kandidátů – navrhujeme Ing. Martina Důbravu
KDU – ČSL – bez návrhu
Nezávislí kandidáti s podporou TOP 09 – navrhujeme Ing. Martina Důbravu
Předsedající navrhl hlasovat o tom, zda má být zvolen starostou města zastupitel města
Ing. Martin Důbrava.
Hlasování :

pro :
proti :
zdržel se :

15
0
0

Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolilo
starostou města Ing. Martina Důbravu, bytem ……..
Předsedající Stanislav Machovský předal slovo nově zvolenému starostovi města
Martinu Důbravovi. Starosta města poděkoval Stanislavu Machovskému za dosavadní práci
starosty města Podivína. Starosta dále poděkoval za důvěru voličů a zastupitelů, kteří ho do
úřadu zvolili.
9. Volba místostarosty města
Starosta vyzval zástupce jednotlivých stran, aby předložili své návrhy na jmenování
místostarosty města.
ČSSD – bez návrhu
Sdružení ODS a nezávislých kandidátů – bez návrhu
KDU – ČSL – navrhujeme Stanislava Machovského
Nezávislí kandidáti s podporou TOP 09 – navrhujeme Stanislava Machovského
Starosta dále uvedl, že neuvolněný místostarosta bude bez nároku na odměnu za výkon
funkce.
Starosta navrhl hlasovat o tom, zda má být zvolen místostarostou města zastupitel města
Stanislav Machovský, který bude vykonávat funkci bez nároku na odměnu za výkon funkce.
Hlasování :

pro :
proti :
zdržel se :

13
0
2

Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolilo
místostarostou města Stanislava Machovského, bytem ……., který bude vykonávat funkci
bez nároku na odměnu za výkon funkce.
10. Volba ostatních členů rady města
Starosta vyzval zástupce jednotlivých stran, aby předložili své návrhy na jmenování 1.
člena rady města.
ČSSD – bez návrhu
Sdružení ODS a nezávislých kandidátů – navrhujeme MUDr. Petru Vorlickou
KDU – ČSL – bez návrhu
Nezávislí kandidáti s podporou TOP 09 – bez návrhu
Hlasování :

pro :
proti :
zdržel se

14
0
1

Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolilo
jako 1. člena rady města MUDr. Petru Vorlickou, bytem ……..
Starosta vyzval zástupce jednotlivých stran, aby předložili své návrhy na jmenování 2.
člena rady města.

ČSSD – bez návrhu
Sdružení ODS a nezávislých kandidátů – navrhujeme Mgr. Bc. Ladislava Hemzu
KDU – ČSL – bez návrhu
Nezávislí kandidáti s podporou TOP 09 – bez návrhu
Hlasování :

pro :
proti :
zdržel se

14
1
0

Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolilo
jako 2. člena rady města Mgr. Bc. Ladislava Hemzu, bytem …….
Starosta vyzval zástupce jednotlivých stran, aby předložili své návrhy na jmenování 3.
člena rady města.
ČSSD – bez návrhu
Sdružení ODS a nezávislých kandidátů – bez návrhu
KDU – ČSL – navrhujeme Ing. Radima Holuba
Nezávislí kandidáti s podporou TOP 09 – navrhujeme Helenu Macánovou
Starosta konstatoval, že hlasování bude provedeno v pořadí předložených návrhů.
Starosta požádal zastupitele, aby se hlasováním vyjádřili k volbě 3. člena rady města Ing.
Radima Holuba.
Hlasování :

pro :
proti :
zdržel se

10
0
5

Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolilo
jako 3. člena rady města Ing. Radima Holuba, bytem ……...
11. Stanovení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta doporučil stanovit počet členů finančního výbor: 5 členů a kontrolního výboru:
3 členové.
Hlasování :

pro dle návrhu starosty města: 15
proti :
0
zdržel se
0

Zastupitelstvo města Podivína stanovilo počet členů finančního výboru: 5 členů
finančního výboru a dále stanovilo počet členů kontrolního výboru: 3 členové kontrolního
výboru.
12. Volba předsedy a členů finančního výboru
Starosta doporučil jmenovat na dnešním ustavujícím zasedání zastupitelstva města
pouze předsedu finančního výboru a členové výboru by byli jmenováni na následujícím
zasedání zastupitelstva města.

Hlasování :

pro jmenování pouze předsedy finančního výboru, členové na následujícím
zasedání zastupitelstva města: 15
proti:
0
zdržel se:
0

Starosta předložil zastupitelům návrh jmenovat předsedou finančního výboru Mgr. Bc.
Ladislava Hemzu. Žádná ze stran nepředložila další návrh na jmenování předsedy finančního
výboru.
Starosta města navrhl hlasovat o tom, zda má funkci předsedy finančního výboru
vykonávat zastupitel města Mgr. Bc. Ladislav Hemza.
Hlasování :

pro:
proti:
zdržel se:

13
0
2

Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolilo
předsedou finančního výboru zastupitele města Mgr. Bc. Ladislava Hemzu.
Zastupitelstvo města rozhodlo o tom, že členové finančního výboru budou jmenováni na
následujícím zasedání zastupitelstva města.
13. Volba předsedy a členů kontrolního výboru
Starosta doporučil jmenovat na dnešním ustavujícím zasedání zastupitelstva města
pouze předsedu kontrolního výboru a členové výboru by byli jmenováni na následujícím
zasedání zastupitelstva města.
Hlasování :

pro jmenování pouze předsedy kontrolního výboru, členové na následujícím
zasedání zastupitelstva města: 15
proti:
0
zdržel se:
0

Starosta předložil zastupitelům návrh jmenovat předsedou kontrolního výboru Mgr.
Františka Juraše. Žádná ze stran nepředložila další návrh na jmenování předsedy kontrolního
výboru.
Starosta města navrhl hlasovat o tom, zda má funkci předsedy kontrolního výboru
vykonávat zastupitel města Mgr. František Juraš.
Hlasování :

pro:
proti:
zdržel se:

14
0
1

Zastupitelstvo města Podivína v souladu se zákonem o obcích hlasováním zvolilo
předsedou kontrolního výboru zastupitele města Mgr. Františka Juraše. Zastupitelstvo
města rozhodlo o tom, že členové kontrolního výboru budou jmenováni na následujícím
zasedání zastupitelstva města.

14. Volba zástupců města pro vykonávání akcionářských práv ve společnosti Hantály a.s.
starosta : město Podivín je akcionářem společnosti Hantály a.s., která se zabývá svozem,
tříděním a likvidací domovního odpadu a je nutno zvolit do této společnosti dva členy
zastupitelstva města. Navrhuji, aby zástupcem akcionáře města Podivína byli ustanoveni
starosta města a místostarosta města. Současně žádám, aby zastupitelstvo schválilo možnost
jejich případné volby do řídících orgánů této společnosti – představenstva a dozorčí rady.
Hlasování :

pro :
proti :
zdržel se:

14
0
1

Zastupitelstvo města Podivína rozhodlo, že zástupci města pro vykonávání
akcionářských práv ve společnosti Hantály a.s., se sídlem Hlavní 666, Velké Pavlovice,
IČ: 42324068 budou zvolený starosta města Ing. Martin Důbrava, bytem … a
místostarosta města, Stanislav Machovský, bytem ……. Zastupitelstvo města Podivína
schválilo možnost jejich volby do řídících orgánů /představenstva a dozorčí rady/
společnosti Hantály a.s., se sídlem Hlavní 666, Velké Pavlovice, IČ: 42324068.
15. Volba zástupců města pro vykonávání akcionářských práv ve společnosti Vodovody a
kanalizace Břeclav, a.s.
starosta : město Podivín je akcionářem a.s. Vodovody a kanalizace Břeclav. Je nutno zvolit do
této společnosti dva členy zastupitelstva města. Navrhuji, aby zástupcem akcionáře města
Podivína byli ustanoveni starosta města a místostarosta města. Současně žádám, aby
zastupitelstvo schválilo možnost jejich případné volby do řídících orgánů této společnosti –
představenstva a dozorčí rady.
Hlasování :

pro :
proti :
zdržel se:

14
0
1

Zastupitelstvo města Podivína rozhodlo, že zástupci města pro vykonávání
akcionářských práv ve společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Čechova
23, 690 11 Břeclav, IČ : 49455168 budou zvolený starosta města Ing. Martin Důbrava,
bytem …….. a místostarosta města, Stanislav Machovský, bytem ………. Zastupitelstvo
města Podivína schválilo možnost jejich volby do řídících orgánů /představenstva a
dozorčí rady/ společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., se sídlem Čechova 23, 690
11 Břeclav, IČ : 49455168.
16. Stanovení termínu výplaty odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
starosta: neuvolněným členům zastupitelstva města, vyjma neuvolněného místostarosty,
přináleží měsíční odměna za vykonávanou funkci. Výše jednotlivých odměn je odvislá od
případného předsednictví a členství ve výborech a komisích rady města. Návrh výše odměn
zastupitelů města bude tedy stanoven na základě jejich členství a činnosti ve výborech a
komisích na následujícím zasedání zastupitelstva města s výjimkou neuvolněného starosty a
místostarosty města. Navrhuji termín výplaty odměn od 01.12. 2018
Hlasování :

pro:
proti:
zdržel se:

15
0
0

Zastupitelstvo města Podivína schválilo termín výplaty měsíční odměny za
vykonávanou funkci zastupitele města od 1.12. 2018 s tím, že výše odměn radních, členů
zastupitelstva města, předsedů výborů a komisí, případně jejich členů bude stanovena na
následujícím zasedání zastupitelstva s výjimkou neuvolněného starosty a místostarosty
města.
17. Diskuse
místostarosta města: chtěl jsem ukončit svoji činnost, díky množství hlasů, které jsem obdržel
ve volbách, jsem se rozhodnul pracovat dál s tím, že chci pomoct nově zvolenému starostovi
města. Děkuji všem, za projevenou důvěru.
starosta města: probíhala diskuse o tom, zda bude funkce starosty a místostarosty funkcí
uvolněnou, či neuvolněnou. Místostarosta má dále chuť pokračovat, pracovat pro město. Já díky
pružné pracovní době mohu skloubit své pracovní povinnosti a práci starosty města. Pokud to
takto nebude fungovat, přehodnotím, čas ukáže. V příštím roce nás čeká dokončení radnice,
stavební úpravy Masarykova náměstí, Cyrilky, rekonstrukce základní školy, řešení co
s původní radnicí – možná přestavba na byty…. Pokračuje revitalizace extravilánu, zaměříme
se na zvýšení bezpečnosti – možné navýšení pracovních hodin MěP Břeclav, zvyšování
bezpečnosti, jednání s majiteli o výkupu pozemků pro obchvat města – odlehčení dopravy,
zajištění sociálních služeb pro občany, podpora služeb, hledání a čerpání dotací např. jako u
Spolkového domu Podivín. Co se týče cyklostezky, můj názor je ten, že její vybudování by
mělo probíhat pouze pokud na ni získáme dotace. Bez dotací se spíše zaměřit na intravilán
města….
18. Závěr
Návrhová komise provedla kontrolu přijatých usnesení k bodům č. 4 až č. 16 jednání I.
zasedání Zastupitelstva města Podivína.
Jednání Zastupitelstva města Podivína bylo ukončeno v 19,50 hod..
V Podivíně dne 31.10. 2018
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