Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hanušovice
konaného dne 05.11.2018 v 16:00 hodin v sále KD Hanušovice
Zahájení zasedání zastupitelstva:
Zasedání Zastupitelstva města Hanušovice bylo zahájeno v 16:00 hodin nejstarším zvoleným
členem zastupitelstva města panem Ing. Františkem Winterem.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se konalo v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula
dne 19.10.2018 v 16:00 hodin, žádný návrh nebyl podán.
Informace o konání ustavujícího zastupitelstva dle § § 93 odst.1 zákona o obcích byla na
úřední desce Městského úřadu Hanušovice zveřejněna v souladu se zákonem, a to od
25.10.2018 do 06.11.2018. Současně byla zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Předsedající z prezenční listiny přítomných členů Zastupitelstva města Hanušovice, která je
přílohou zápisu, konstatoval, že je přítomno 15 členů zastupitelstva z celkového počtu 15
členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je dle § 92 odst. 3 zákona o obcích, usnášeníschopné.

Složení slibu členy Zastupitelstva města Hanušovice:
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy Zastupitelstva
města Hanušovice ke složení slibu. Před složením slibu upozornil předsedající přítomné členy
Zastupitelstva města Hanušovice, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za
následek zánik mandátu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající vyzval tajemnici Městského úřadu Hanušovice Ing.
Vlastu Pichovou, aby přečetla slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města Hanušovice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“
a jmenovitě vyzvala všechny přítomné členy Zastupitelstva města Hanušovice ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu, který je přílohou zápisu. Při
složení slibu bylo zvoleným zastupitelům předáno osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva
města Hanušovice podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele:
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu, pana Jiřího Fialu a Ing. Františka Felnera a
zapisovatelkou paní Ing. Vlastu Pichovou
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje ověřovateli zápisu pana Jiřího Fialu a Ing.
Františka Felnera.



Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje zapisovatelkou Ing. Vlastu Pichovou.

HLASOVÁNÍ:
PRO – 15
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Schváleno, návrh byl přijat jako usnesení č. 1/2018

Schválení programu:
Předsedající seznámil všechny přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům Zastupitelstva města Hanušovice a v souladu s informací zveřejněnou na
úřední desce města Hanušovice. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Před hlasováním se mohli k navrhovanému programu vyjádřit i přítomní občané.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo města Hanušovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Volba starosty, místostarostů a členů rady města
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce
uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty, místostarostů a členů rady
města
d) volba starosty
e) volba místostarostů
f) volba členů rady města
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§
72 odst. 2 zákona o obcích)
6. Jiné záležitosti
7. Diskuse
HLASOVÁNÍ:
PRO – 15
PROTI – 0
ZDRŽEL SE - 0
Schváleno, návrh byl přijat jako usnesení č. 2/2018

Volba starosty a místostarostů
Předsedající konstatoval, že před volbou starosty a místostarostů a členů rady je nutné určit
počet místostarostů; funkce, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolněné dle ustanovení §71 zákona o obcích a určení způsobu volby starosty a místostarostů.

Určení počtu místostarostů:
Předsedající navrhl, aby Zastupitelstvo města Hanušovice volilo pouze jednoho místostarostu.
Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům města i
přítomným občanům sdělit svá stanoviska. Nikdo se nevyjádřil
Předsedající dal hlasovat o volbě jednoho místostarosty.
Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo města Hanušovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
HLASOVÁNÍ:
PRO – 15
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Schváleno, návrh byl přijat jako usnesení č. 3/2018
Určení, které funkce budou členové Zastupitelstva města Hanušovice vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění:
Předsedající navrhl, aby funkce starosty města byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům města i přítomným občanům sdělit svá stanoviska. Nikdo se nevyjádřil.
Předsedající nechal o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo města Hanušovice v souladu s § 84 odst. 2 písmeno k) zákona o
obcích, určuje, že pro výkon funkce starosty města Hanušovice bude člen
Zastupitelstva města Hanušovice dlouhodobě uvolněn.
HLASOVÁNÍ:
PRO – 15
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Schváleno, návrh byl přijat jako usnesení č. 4/2018
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající konstatoval, že pokud zastupitelstvo neschválí jinou volbu, tak probíhá volba
starosty, místostarosty, členů rady města a předsedů výborů veřejně hlasováním. Případnou
změnu způsobu hlasování musí schválit Zastupitelstvo města Hanušovice. Předsedající vyzval
členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádný návrh nebyl
vznesen.
Volba starosty a místostarosty bude tedy veřejná, kdy nejprve bude volen starosta a následně
bude přistoupeno k volbě místostarosty, členů rady města, předsedů výborů a členů výborů. O
jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž pokud
bude podán protinávrh, tak se bude hlasovat nejdříve o protinávrhu v souladu s Jednacím
řádem zastupitelstva.
Předsedající vyzval členy Zastupitelstva města Hanušovice k podávání návrhu na výkon
funkce starosty města Hanušovice.
Byly předloženy následující návrhy:
1. Bc. Jaroslav Mrázek předložil jako návrh zvolit do funkce starosty města
Hanušovice pana Marka Kostku.
2. Pan Ivo Vokurka navrhl zvolit do funkce starostky města Hanušovice paní
Ivanu Vokurkovou.

Návrh pana Vokurky byl podán jako protinávrh, proto se nejdříve hlasovalo o protinávrhu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Nikdo se nevyjádřil.
Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo města Hanušovice volí starostou města Hanušovice paní Ivanu
Vokurkovou.
HLASOVÁNÍ:
PRO – 7
Usnesení nebylo schváleno

PROTI – 8

ZDRŽEL SE – 0

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo města Hanušovice volí starostou města Hanušovice pana Marka
Kostku.
HLASOVÁNÍ:
PRO – 8
PROTI – 7
ZDRŽEL SE – 0
Schváleno, návrh byl přijat jako usnesení č. 5/2018
Po zvolení starosty města Hanušovice přebírá nově zvolený starosta města pan Marek Kostka
další průběh zasedání Zastupitelstva města Hanušovice (dále jen předsedající).
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzývá členy zastupitelstva města k podávání návrhů na funkci místostarosty.
Byly předloženy následující návrhy:
1. Předsedající předkládá návrh zvolit do funkce místostarosty města Hanušovice
pana Bc. Jaroslava Mrázka.
2. Pan Ivo Vokurka předkládá jako protinávrh na funkci místostarosty pana Ing.
Františka Wintera.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům města Hanušovice i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Návrh pana Vokurky byl podán jako protinávrh tak se nejdříve
hlasovalo o protinávrhu.
Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo města Hanušovice volí místostarostou města Hanušovice pana Ing.
Františka Wintera.
HLASOVÁNÍ:
PRO – 7
Usnesení nebylo schváleno

PROTI – 8

ZRŽEL SE – 0

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo města Hanušovice volí místostarostou města Hanušovice pana Bc.
Jaroslava Mrázka.
HLASOVÁNÍ:
PRO – 8
PROTI – 7
ZDRŽEL SE – 0
Schváleno, návrh byl přijat jako usnesení č. 6/2018

Volba členů Rady města Hanušovice
Předsedající vyzývá členy zastupitelstva města k podání návrhů na funkce členů Rady města
Hanušovice, která je pětičlenná a tvoří ji starosta, místostarosta a další tři členové
zastupitelstva města.

Byly podány následující návrhy:
1. Předsedající navrhuje jako členy rady města pana Františka Slimáčka Dis,
Radomíra Suchodola, Vlastislava Machulu.
2. Člen zastupitelstva Ivo Vokurka navrhl jako členy rady města pana Františka
Slimáčka Dis, Ing. Marka Kostku, Milana Podhradského.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům města Hanušovice i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Návrh pana Vokurky byl podán jako protinávrh tak se nejdříve
hlasovalo o protinávrhu.
Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo města Hanušovice volí za členy Rady města Hanušovice pana Františka
Slimáčka Dis, Ing. Marka Kostku, Milana Podhradského.
HLASOVÁNÍ:
PRO – 7
Usnesení nebylo schváleno

PROTI – 8

ZDRŽEL SE – 0

Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo města Hanušovice volí za členy Rady města Hanušovice pana Františka
Slimáčka Dis, Radomíra Suchodola, Vlastislava Machulu.
HLASOVÁNÍ:
PRO – 8
PROTI – 7
ZDRŽEL SE -0
Schváleno, návrh byl přijat jako usnesení č. 7/2018

Zřízení finančního a kontrolního výboru
Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:
Předsedající informoval všechny přítomné o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
Zastupitelstva města Hanušovice dle 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích.
Zastupitelstvo města Hanušovice určuje počet členů výbor, který musí mít lichý počet členů a
musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové Zastupitelstva města
Hanušovice i jiné osoby, pouze předseda kontrolního a finančního výboru musí být jen člen
zastupitelstva města.
Předsedající navrhuje, aby Zastupitelstvo města Hanušovice zřídilo finanční výbor a kontrolní
výbor a každý z nich měl tři členy včetně předsedy. Žádný jiný návrh nebyl podán. Před
hlasováním byla zastupitelům i občanům dána možnost sdělit své stanovisko.
Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo města Hanušovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.
HLASOVÁNÍ:
PRO – 15
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Schváleno, návrh byl přijat jako usnesení č. 8/2018
Volba předsedy finančního výboru:
Předsedající vyzval členy Zastupitelstva města Hanušovice k podávání návrhů na funkci
předsedy finančního výboru. Člen zastupitelstva pan Bc. Jaroslav Mrázek navrhl do funkce
předsedy finančního výboru zvolit paní Olgu Schwarzerovou. Jiný návrh nebyl podán. Před

hlasováním byla dána možnost zastupitelům města i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo města Hanušovice volí předsedou finančního výboru paní Olgu
Schwarzerovou.
HLASOVÁNÍ:
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 6
Schváleno, návrh byl přijat jako usnesení č. 9/2018
Volba předsedy kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy Zastupitelstva města Hanušovice k podávání návrhů na funkci
předsedy kontrolního výboru. Člen zastupitelstva pan Bc. Jaroslav Mrázek navrhl do funkce
předsedy kontrolního výboru zvolit Ing. Marka Kostku. Jiný návrh nebyl podán. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům města i občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo města Hanušovice volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Marka
Kostku.
HLASOVÁNÍ:
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 6
Schváleno, návrh byl přijat jako usnesení č. 10/2018
Volba členů finančního a kontrolního výboru:
Předsedající vyzval členy Zastupitelstva města Hanušovice k podávání návrhů na členy
kontrolního a finančního výboru. Člen zastupitelstva pan Bc. Mrázek navrhl za členy
finančního výboru paní Ing. Janu Burianovou a paní Zdeňku Havlínovou a za členy
kontrolního výboru Bc. Davida Jána, Mgr. Milenu Sedlmayerovou. Jiný návrh na členy
finančního výboru a kontrolního výboru nebyl podán. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům města i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo města Hanušovice volí členy finančního výboru paní Ing. Janu
Burianovou, paní Zdeňku Havlínovou.
HLASOVÁNÍ:
PRO – 9
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 6
Schváleno, návrh byl přijat jako usnesení č. 11/2018
Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo město Hanušovice volí členy kontrolního výboru paní Mgr. Milenu
Sedlmayerovou, pana Bc. Davida Jána.
HLASOVÁNÍ:
PRO – 8
PROTI – 1
ZDRŽEL SE – 6
Schváleno, návrh byl přijat jako usnesení č. 12/2018

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů Zastupitelstva města
Hanušovice:
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům Zastupitelstva města Hanušovice byla
v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, předsedům výborů, členům výborů a
předsedům a členům komisí i těm, kteří nejsou členy zastupitelstva města (§84, odst. 2,
písmeno v) ve znění pozdějších předpisů, poskytována měsíční odměna ode dne zvolení do
funkce a předkládá ke schválení návrh na poskytnutí měsíčních odměn pro:
Místostarosta
10.000,- Kč
Člen rady města
1.500,- Kč
Předseda výboru
1.150,- Kč
Člen výboru
1.000,- Kč
Předseda komise
1.150,- Kč
Člen komise
1.000,- Kč
Nikdo ze zastupitelů města Hanušovice nepředložil jiný návrh a ani občané nesdělili žádné
stanovisko.
Předsedající nechává o návrhu hlasovat.
Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo města Hanušovice v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písmeno v) zákona o
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města
Hanušovice, člena výboru nebo komise měsíčně v následující výši:
Místostarosta
10.000,- Kč
Člena rady města
1.500,- Kč
Předseda výboru
1.150,- Kč
Člen výboru
1.000,- Kč
Předseda komise
1.150,- Kč
Člen komise
1.000,- Kč
Odměna bude poskytována nejdříve ode dne přijetí tohoto usnesení.
HLASOVÁNÍ:
PRO – 15
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
Schváleno, návrh byl přijat jako usnesení č. 13/2018

Jiné záležitosti
Zastupitelstvo města Hanušovice byla předložena žádost bývalé starostky města paní Ivany,
na poskytnutí náhrady za 29 dní (včetně sobot a nedělí) nevyčerpané poměrné části dovolené
v roce 2018 a to v částce dle ustanovení §81, odstavec 8 zákona o obcích.
Návrh usnesení:
 Zastupitelstvo města Hanušovice, na základě žádosti bývalé uvolněné starostky města
Hanušovice paní Ivany Vokurkové ze dne 29.10.2018 rozhodlo, že bývalé uvolněné
starostce města bude poskytnuta náhrada za 29 dní (včetně sobot a nedělí)
nevyčerpané poměrné části dovolené v roce 2018 a to v částce dle ustanovení §81,
odstavec 8 zákona o obcích.
HLASOVÁNÍ:
PRO – 14
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 1
Schváleno, návrh byl přijat jako usnesení č. 14/2018

Diskuse:
Předsedající vyzval všechny přítomné k diskusi. Občané města se dotazovali, proč nebyla
přizvána do Rady města Hanušovice vítězná strana Hanušovičtí nezávislí, uskupení současné
vládnoucí koalice považují za komplot. Dotaz zodpověděl nově zvolený starosta Marek
Kostka, Bc. Jaroslav Mrázek. Oznámili, že jejich 3 strany získali větší procento hlasů než
strana Hanušovičtí nezávislí, a proto rozhodli o sestavení Rady města bez účasti
Hanušovických nezávislých. Občané napadali sestavení vládnoucí koalice s přítomností pana
Machuly Vlastislava, pana Suchodola, a paní Schwarzerové, protože tito lidé jsou
v zastupitelstvu již několik volebních období a žádnou aktivitu nevyvíjeli. Dotazy zodpověděl
pan starosta. Pan Kubíček vystoupil s dotazem, proč vládnoucí koalice nepřenechala kontrolní
výbor Hanušovickým nezávislým. S odpovědí vystoupil pan Mrázek i pan Winter, oba shodně
potvrdili, že strana Hanušovičtí nezávislí neměla o účast v kontrolním výboru zájem. Pan
Winter potvrdil, že vzhledem k počtu získaných mandátů požadovala strana Hanušovičtí
nezávislí mandáty v Radě města Hanušovice, nespokojila se pouze s přidělením kontrolního
výboru. Dále se občané dotazovali, jak bude řešeno množství nepřizpůsobivých osob
v Hanušovicích. Někteří občané sdělili, že tento problém spíše vnímají jako problém s majiteli
nemovitostí, kteří je za drahé nájmy pronajímají a inkasují sociální dávky. Zájmy
pronajimatelů nemovitostí obhajovala paní Radka Vinklerová, pracovnice Městského úřadu,
odbor tajemníka, sociální práce. Nově zvolený starosta města Hanušovice sdělil, že tento
problém bude řešen. Na závěr bývalá paní starostka Ivana Vokurková poděkovala přítomným
občanům za projevená slova podpory a poděkovala za kytici, kterou obdržela v tento den.
Nikdo z přítomných občanů se další diskuse nezúčastnil, nebyly již předloženy žádné dotazy
ani připomínky.
Starosta města Hanušovice konstatoval, že byly projednány všechny body schváleného
programu a v průběhu zasedání byla přijata usnesení.
Poděkoval všem přítomným za účast a v 17:35 hodin ukončil zasedání Zastupitelstva města
Hanušovice.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů Zastupitelstva města Hanušovice
3) Zveřejněná informace o konání ustanovujícího zasedání Zastupitelstva města
Hanušovice podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne 06.11.2018
Zapisovatel: Ing. Pichová Vlasta
Ověřovatelé: Ing.František Felner
Jiří Fiala

Bc. Jaroslav Mrázek
místostarosta

Marek Kostka
starosta

