Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fryštáku č. Z 1/2018/VIII ze dne 1.11.2018
Přítomni:

Mgr. Lubomír Doležel, Ing. Pavel Gálík, Mgr. Libor Sovadina, Bc. Ilona Staňková,
Ing. Stanislav Velikovský, CSc., Mgr. Marcela Klapilová, Mgr. Helena Uhříková,
Jaroslav Hrbáček, Mgr. Roman Lauterkranc, Alois Langer, Michaela Nutilová, Dis.,
Mgr. Pavel Nášel, Ing. Karel Zlámalík, Ing. Jan Gőrig, Mgr. Sylva Knedlová, Pavel
Ševčík, Libor Mikl
Host:
Mgr. Ivana Plšková, Registrační úřad Fryšták, Gabriela Najmanová, MBA, vedoucí
Útvaru kanceláře starosty
Řízení schůze: nejstarší člen ZMF Mgr. Sylva Knedlová a dosavadní starosta Mgr. Lubomír Doležel
Zapisovatel: Jitka Nedělová, asistentka starosty
Ověřovatelé: Mgr. Marcela Klapilová, Pavel Ševčík
Místo:
obřadní síň radnice Fryšták
Začátek:
16.00 hodin
Konec:
17.32 hodin
Program:
01. Zahájení – předsedající - nejstarší zvolený člen ZMF – Mgr. Sylva Knedlová a dosavad. starosta
Informace o průběhu a výsledcích voleb – Registrační úřad Fryšták
02. Složení slibu zastupitele nově zvolených zastupitelů Zastupitelstva města Fryštáku
03. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
04. Schválení programu
05. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
06. Stanovení počtu členů Rady města Fryštáku
a) stanovení celkového počtu členů rady
b) volba členů rady
07. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b.a) volba předsedy finančního výboru
b.b) volba členů finančního výboru
c.a) volba předsedy kontrolního výboru
c.b) volba členů kontrolního výboru
08. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
09. Diskuse
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01. Zahájení – předsedající - nejstarší zvolený člen ZMF – Mgr. Sylva Knedlová a dosavadní
starosta
Dosavadní starosta Mgr. Lubomír Doležel v 16.00 hod. zahájil ustavující zasedání zastupitelstva
města v souladu s ustanovením § 91 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění (dále jen „zákon o obcích“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva města (při prezenci) předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva obce podle ustanovení § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o volbách“).
Dosavadní starosta konstatoval, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s ustanovením § 91 odst. 1 zákona o obcích konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19. 10. 2018 (žádný návrh
nebyl podán). Informace podle ustanovení § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
Městského úřadu Fryšták zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od
24.10.2018, s dobou sejmutí do 2.11.2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední
desce“.
Dosavadní starosta dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1 tohoto
zápisu) konstatoval, že je přítomno 17 členů zastupitelstva, z celkového počtu všech 17 členů
zastupitelstva, a že tedy zastupitelstvo města je ve smyslu ustanovení § 92 odst. 3 zákona o obcích
usnášeníschopné.
Dosavadní starosta následně předal v souladu s ustanovením § 91 odst. 1 zákona o obcích řízení
zasedání (předsedání) do doby, než bude zvolen nový starosta, nejstaršímu členu nově zvoleného
zastupitelstva, tj. Mgr. Sylvě Knedlové.
Mgr. Sylva Knedlová, jakožto nejstarší členka nově zvoleného zastupitelstva, poděkovala za
předané slovo a přivítala všechny přítomné.
Předsedající představila jednotlivé členy nově zvoleného zastupitelstva a sdělila informace o
neslučitelnosti funkcí člena zastupitelstva ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 a 3 zákona o volbách.
Předsedající sdělila, že jednání ZMF budou označena č. j. ve tvaru „Z - pořadové číslo v rámci
příslušného kalendářního roku /rok/VIII (=číslo volebního období)/číslo jednotlivého bodu“, např.
Z 1/2018/VIII, a usnesení pak ve tvaru „U - Z pořadové číslo v rámci příslušného kalendářního
roku/rok/VIII/ (=číslo volebního období)/číslo jednotlivého bodu“, např. „U Z 1/2018/VIII/1“.
Informace o průběhu a výsledcích voleb.
Předsedající připomněla, že je nutno nejprve potvrdit platnost mandátů členů nově zvoleného
zastupitelstva. Vyzvala Mgr. Ivanu Plškovou, aby jménem Registračního úřadu Fryšták sdělila
zastupitelům informace o průběhu voleb vč. výsledků hlasování a platnosti jednotlivých mandátů.
Zastupitelé města vzali na vědomí zprávu Registračního úřadu Fryšták o ověření platnosti
mandátů jednotlivých členů nově zvoleného Zastupitelstva města Fryštáku a o průběhu voleb
a výsledcích hlasování (viz příloha č. 2 tohoto zápisu).
02. Složení slibu zastupitele nově zvolených zastupitelů Zastupitelstva města Fryštáku
Vzhledem ke skutečnosti, že byla ověřena platnost mandátů členů nově zvoleného zastupitelstva,
vyzvala předsedající ve smyslu ustanovení § 69 odst. 2 zákona o obcích všechny členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy
zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu
Stránka číslo 2/13 Z 01/2018/VIII

(ustanovení § 55 zákona o volbách).
Dále předsedající vysvětlila průběh složení slibu:
Nejprve předsedající přečte slib stanovený ustanovení § 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 a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky,“, a to před celým plénem,
přičemž následně každý ze zastupitelů v čele pléna pronese slovo „slibuji“, podepíše se do listiny
pod text slibu zastupitele, čímž potvrdí složení slibu, a podá ruku předsedající.
Následně předsedající vyzvala jednotlivé zastupitele ke složení slibu.
Po složení slibu všech členů zastupitelstva předsedající konstatovala, že všichni členové splnili
ustanovení § 69 zákona o obcích, a že tedy mohou ve smyslu ustanovení § 69 odst. 4 téhož zákona
vykonávat svůj mandát.
Všichni zastupitelé složili slib a žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib
s výhradou (viz příloha č. 3 tohoto zápisu).
03. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající konstatovala, že byly splněny všechny zákonné podmínky pro to, aby zastupitelstvo
mohlo pokračovat ve svém programu v návaznosti na pozvánku ze dne 24. 10. 2018. Připomněla, že
je nutno schválit ověřovatele zápisu (v případě našeho města jsou vždy 2 určení ověřovatelé) a
zapisovatele. Předsedající navrhla jako ověřovatele Mgr. Marcelu Klapilovou a Pavla Ševčíka, a
jako zapisovatele Jitku Nedělovou – asistentku starosty.
Připomínky: žádné
U Z 1/2018/VIII/03a)
ZMF schvaluje ověřovatele zápisu č. Z 1/2018/VIII ze dne 1. 11. 2018 zastupitele Mgr.
Marcelu Klapilovou a Pavla Ševčíka.
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/03a) bylo schváleno.
U Z 1/2018/VIII/03b)
ZMF schvaluje zapisovatelkou – pořizovatelkou zápisu z jednání ZMF č. Z 1/2018/VIII dne
1.11.2018 paní Jitku Nedělovou.
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/03b) bylo schváleno.
04. Schválení programu
Předsedající navrhla, aby zasedání jednalo o bodech v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne
24. 10. 2018 – nebyly vzneseny připomínky. Proto předsedající navrhla usnesení, že ZMF bude
jednat o programu v souladu s obdrženou pozvánkou bez připomínek.
Doplnění návrhu bodů:
U Z 1/2018/VIII/04a)
ZMF schvaluje program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Fryštáku dne
1.11.2018 v souladu s obdrženou pozvánkou ze dne 24. 10. 2018.
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/04a) bylo schváleno.
Předsedající připomněla, že je nutno schválit způsob jednání zasedání – sdělila, že je platný Jednací
řád ZMF, jímž se může zasedání zastupitelstva řídit. Současně předsedající navrhla, aby se
ustavující zasedání, jakož i další zasedání ZMF v následujícím volebním období 2018 – 2022, popř.
do doby schválení, řídilo Jednacím řádem ZMF schváleným 25. 1. 2016.
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Zmiňovaný jednací řád ZMF obdrželi všichni nově zvolení zastupitelé elektronicky před
ustavujícím zasedáním.
Připomínky: k uvedenému textu jednacího řádu nebylo připomínek.
U Z 1/2018/VIII/04b)
ZMF schvaluje způsob jednání ustavujícího zasedání ZMF dle Jednacího řádu Zastupitelstva
města Fryštáku, schváleného dne 25. 1. 2016, jakož i dalších zasedání do doby případného
schválení nového jednacího řádu.
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/04b) bylo schváleno.
05. Volba starosty a místostarosty
05.a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
U Z 1/2018/VIII/05a)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje zřízení funkce jednoho místostarosty.
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/05a) bylo schváleno.
05.b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolnění
Předsedající dále navrhla, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby
členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty města. Jiné návrhy
nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
U Z 1/2018/VIII/05b)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen
zastupitelstva uvolněn.
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/05b) bylo schváleno.
05.c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Předsedající připomněla, že volba starosty a místostarosty, nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá
veřejným hlasováním - aklamací. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě
tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny,
následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno
výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přenesení návrhů na
změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. Předsedající dále uvedla, že je vhodné
určit způsob volby i pro radní a členy výborů.
U Z 1/2018/VIII/05c)
ZMF schvaluje způsob volby starosty, místostarosty, členů rady, předsedů a členů výborů
veřejně – aklamací.
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/05c) bylo schváleno.
Předsedající dále upozornila, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech
bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta
již nebude v hlasování pokračováno.
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05.d) volba starosty
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva, resp. jednotlivé subjekty (Nezávislí, KDU-ČSL a Občanská
demokratická strana), navrhly zvolit do funkce starosty Mgr. Lubomíra Doležela. Navržený
kandidát s nominací souhlasil. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Předsedající nechala hlasovat o
obsazení funkce starosty – kandidát Mgr. Lubomír Doležel.
U Z 1/2018/VIII/05d)
ZMF volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Mgr. Lubomíra Doležela, nar. ***, bytem ***,
763 16 Fryšták, do funkce starosty města Fryštáku.
Pro: 14 Proti: 1 (Mgr. R. Lauterkranc) Zdržel se: 2 (p. A. Langer, pí M. Nutilová, DiS.)
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/05d) bylo schváleno.
Předsedající na základě zvolení nového starosty města Fryštáku předala předsednictví tohoto
zasedání Mgr. Lubomíru Doleželovi, nově zvolenému starostovi města. Popřála mu, aby se mu celé
čtyři roky dařilo, a aby lidi ve Fryštáku, kteří mu dali nejvíce hlasů, a zastupitelé, ho podporovali
v jeho práci. Aby se mu práce dařila a aby měl vždycky úctu ke své práci.
Starosta všem poděkoval za důvěru, přednesl krátký projev: „Vážené kolegyně, vážení kolegové,
vážení hosté, dámy a pánové, chtěl bych Vám poděkovat za projevenou důvěru, kterou jste stvrdili
výsledek komunálních voleb ve Fryštáku. Děkuji taky touto cestou všem, kteří se letošních
komunálních voleb zúčastnili, ať už hlasovali jakkoliv, a vyjádřili aktivně svůj názor na dění ve
městě a vyjádřili svůj názor na to, koho ve vedení města chtějí, či nikoliv. Nemohu říci, že bych
nebyl potěšen výsledkem voleb, to samozřejmě vždy takový výsledek potěší, ale vnímám tady tento
výsledek především jako velký závazek, ale i ocenění práce týmu jako celku. A Fryštačané nejsou
hloupí, dobře vědí, kdo jak pracoval, kdo jak se o co zasloužil, a myslím si, že podle toho také
k těm volbám přistupovali. Takže to, že tady dneska takto se scházíme, s takovými návrhy, je také
výsledek toho, že Fryštačané se při těch volbách zamysleli nad tím, co je jim předkládáno, nad tím,
co mohou vidět na vlastní oči, a přemýšleli, porovnali a nějakým způsobem rozhodli. Takže znovu
říkám, že tento výsledek voleb vnímám především jako ocenění práce celého týmu, týmu
zastupitelů, kteří pracovali ve prospěch města i doposud k tomu datu 5.-6.10.2018. Dovolte mi pár
slov ještě na úvod. Potřetí zopakuju, že je to pro nás pro všechny velká výzva na další čtyři léta, já
to vnímám ve zkratce, že město Fryšták nejenom že leží na místě, které udává výhody strategického
místa, nejenom že je to místo velkých příležitostí, je to především město osobností, a to především
město lidského potenciálu, který má zájem na tom, aby to město žilo, aby se dál rozvíjelo. Na
tomto, předpokládám, budeme všichni stavět. Na tom opravdu skutečném zájmu o to, abychom
pracovali právě v duchu složeného slibu. Já už bych byl opravdu rád, kdyby pominuly vášně,
negativní emoce, aby se opravdu situace zklidnila, abychom konečně zase začali pracovat, tak jak
tomu bylo doposud, a abychom vrátili důstojnost Fryštáku a Fryštačanům například tím, že
nebudeme vykopávat brázdy mezi lidmi, že nebudeme Fryštačany rozeštvávat a podobně. Myslím
si, že už toho bylo dost. A teď každý z nás může prokázat, při výkonu svěřeného mandátu, jak to
opravdu s městem Fryšták, s námi se všemi, do budoucna, myslí. Já si totiž myslím, že různost
názorů není právě důvodem k vytváření bariér, ale je to především, to už se dostávám k tomu slovu
– výzva, je to výzvou, usednutí ke kulatému stolu, a právě i přes tu různost - a my jsme to v historii
mnohokrát dokázali, tedy přes tu různost, umět se domluvit - a toho jsem si vždycky na našem
zastupitelstvu vážil, a věřím, že tomu bude i nadále. I v následujícím období nás čekají velké malé
úkoly, já si myslím, že není velkého cíle nebo malého cíle, je jenom splněný úkol, je naplnění
představ vizí a tak dále, buď to funguje, nebo nikoliv. Ať je to v tom základním smyslu materiálním,
to znamená ve smyslu investic, anebo v tom rozvíjení duchovního rozměru města. Myslím si, že
celou dobu, doposud, jsme se o to snažili. Víte a my nechceme opouštět tady tu představu toho
rozvoje, chceme myslet při rozvoji města na dva aspekty. Jeden je to, že není jenom centrum, ale je
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i v tom slova smyslu nejuctivějším, je i periferie, o kterou se musíme starat úplně stejně jako o to
centrum. A druhý aspekt je ten, že nejsou jenom chodníky, kanalizace, vodovody, ale právě i ta
kultura, sport a další veřejný život. A musím hledat proporcionalitu a musím hledat cesty, jak
naplňovat představy občanů v těchto dvou oblastech. Jestliže jste si přečetli naše volební programy,
myslím si, že většinu z toho jste tam našli. A já jsem rád, že jsme našli, tak jsem to odhadoval,
zhruba na 85% průnik, když si čtete ty volební programy všech stran, takže relativně by to mělo být
teď všechno jednoduché. Stačí jedno – máknout, všichni společně. Takže já nebudu tady připomínat
některé věci, snad jen to, že strana nezávislých, která jednoznačně vyhrála v těchto volbách, pozvala
k jednacímu stolu všechny subjekty. Se všemi jsme se bavili v podstatě o jejich představách, o tom
personálním obsazení radnice, o orgánech, o těch prioritách investičních i dalších, a v podstatě i o
stanoviscích k tomu, co by ve Fryštáku mělo být nebo nemělo být, a je pravda, že s některými jsme
se bavili dvě a více hodiny, a s některými jsme se bavili dvanáct a půl minuty, ale to už tak k tomu
vyjednávání patří, pakliže se hledají nebo nehledají shody, to si každý doplňte podle svého. Takže
nebudu tady připomínat priority moje, protože moje priority jsou priority sdružení nezávislých a jak
jsem si četl ty další programy i většiny z nás. Chci tím říct, že nejsou moje priority, ale jsou priority
naše, našeho zastupitelstva, abychom si dobře rozuměli. A ať už je to v tom investičním slova
smyslu např. oprava kina, oprava náměstí, Hrubá hospoda, modernizace sportovního areálu, dneska
řekněme fotbalového, na opravdu multifunkční zázemí pro venkovní akce. Řekněme ještě
dovybudování areálu Žaby, ku spokojenosti především z hlediska té činnosti. Hřiště na Vítové a
další a další, v tom neinvestičním slova smyslu – např. další podpora činnosti městské knihovny,
samozřejmě priorita VIP je podpora předškolního vzdělávání, základní školství, a samozřejmě
v tom obecném slova smyslu to jsou ty akce, které budou i pro rozveselení ducha, srdce i mysli, to
jsou ty akce, na kterých se setkáváme, vyměňujeme si názory a rozjímáme nejenom o životě svém,
ale i o životě města. Nerad bych zdržoval dlouhým výčtem akcí, ať už jakékoliv povahy, chtěl jsem
tím vyjádřit, jaké jsou priority těch, se kterými jsme si, takříkajíc, plácli. Při ustavujícím zasedání
zastupitelstva se často mluví o koalicích, opozicích a tak dále. Já jsem pyšný na to, že ve Fryštáku
jsme nepotřebovali popisovat dlouhé stránky nějakého prohlášení koalice, ale že jsme si uměli
vždycky tak říkajíc plácnout. Přátelé, mohu Vás ujistit, že jsme si ruky podáním řekli nebo svěřili
věci, na kterých nám v rámci dalšího rozvoje města záleží. S kým jsme si tedy mohli podat ruku,
abychom dál rozvíjeli naše město? Řeknu Vám, že Nezávislí, jakožto vítěz, nabídl spolupráci na
základě výsledků práce, jakýchsi názorů, zájmů o město, to jsou hlavní kritéria, která jsme
vyhodnotili. Čili na základě této historické zkušenosti až po současnost jsme nabídli spolupráci jak
s ODS, nabídli jsem spolupráci lidovcům a nabídli jsme spolupráci i sociální demokracii, a
konstatuji, že na základě těch programových průsečíků a dalších názorových shod, můžete
považovat, pakliže chcete, toto uskupení, neformální, jako koaliční uskupení, které ovšem opravdu,
a to je pro mne daleko důležitější než ten papír, které je postaveno skutečně na rukypodání. Tomu
odpovídají samozřejmě i uspořádání rady a dalších orgánů města, kde jsme se rozhodli vzít
odpovědnost plně do svých rukou, a já věřím, že i kolegové z občanského sdružení Společně pro
Fryšták postupně najdou společnou řeč spolu s námi, čímž samozřejmě dveře, pro tu spolupráci,
chci, aby to tady jasně zaznělo, za daných podmínek, jsou zcela jistě otevřené. Ale zdůrazňuji, jsou
za určitých, zcela jasně srozumitelných podmínek. To je všechno, co jsem Vám chtěl říct a
v započatém programu budeme pokračovat dál. Děkuji za pozornost.“
05.e) volba místostarosty
Starosta informoval, že v návaznosti na předcházející volební období a předcházející usnesení o
tom, že bude uvolněna funkce starosty, očekává tuto funkci jako neuvolněnou. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva, resp. jednotlivé subjekty (Nezávislí, KDU-ČSL a Občanská
demokratická strana) navrhly zvolit do funkce starosty Ing. Pavla Gálíka. Navržený kandidát s
nominací souhlasil. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
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Starosta vyzval Ing. Pavla Gálíka ke slovu. Ing. Pavel Gálík: „Já bych rád to uvedl tak, že bych byl
rád, kdyby se opravdu to zastupitelstvo, jak říká pan starosta, posunulo tak, aby opravdu chtělo
spolupracovat pro to město ve všech punktech. Samozřejmě, rozdíly se nějaké najdou, ale abychom
tu společnou řeč opravdu našli a abychom se posunuli, a to město posunuli opravdu o velký kus dál.
Myslím si, že i díky tomu, co se připravilo v minulém období, to město má opravdu našlápnuto tak,
aby se povzneslo, takže doufám, že najdeme tu společnou podporu v té práci.“
Proto starosta navrhl hlasovat o způsobu volby aklamací, jak již bylo schváleno.
U Z 1/2018/VIII/05e)
ZMF volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce místostarosty města Fryštáku
zastupitele Ing. Pavla Gálíka, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták.
Pro: 14 Proti: 1 (Mgr. Lauterkranc) Zdržel se: 2 (p. Langer, pí Nutilová, DiS.)
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/05e) bylo schváleno.
06. Stanovení počtu členů Rady města Fryštáku
06.a) stanovení celkového počtu členů rady
Starosta navrhl znění usnesení, kterým by ZMF určilo 5 členů rady města (tj. vč. starosty i
místostarosty), což vyplývá z dikce zákona o obcích. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
U Z 1/2018/VIII/06a)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v návaznosti na ustanovení § 99 odst. 3 téhož zákona
stanovuje počet členů Rady města Fryštáku na pět (starosta, místostarosta, tři členové rady).
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/06a) bylo schváleno.
06.b) volba členů rady
Starosta sdělil, že je potřeba zvolit ještě tři členy rady, a proto dal návrh na nominaci členů rady.
Byly podány následující návrhy: „Starosta: Sociální demokracie nenavrhuje nikoho, ptám se p.
Mikla nyní, zda ještě někoho navrhují. Nikoliv.“ Člen zastupitelstva, resp. jednotlivé subjekty
(Nezávislí, KDU-ČSL a Občanská demokratická strana) navrhly zvolit do radních tyto kandidáty:
Mgr. Libor Sovadina, Mgr. Pavel Nášel a Pavel Ševčík. Navržení kandidáti s nominací souhlasili.
Starosta navrhl, aby se hlasovalo veřejně – aklamací. Nebylo námitek.
U Z 1/2018/VIII/06b.a)
ZMF volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena Rady města Fryštáku tyto
členy zastupitelstva:
- Mgr. Libor Sovadina, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták;
Pro: 14 Proti: 1 (Mgr. Lauterkranc) Zdržel se: 2 (p. Langer, pí Nutilová, DiS.).
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/06b.a) bylo schváleno.
U Z 01/2018/VIII/06b.b)
- Mgr. Pavel Nášel, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták;
Pro: 14 Proti: 1 (Mgr. Lauterkranc) Zdržel se: 2 (p. Langer, pí Nutilová, DiS.).
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/06b.b) bylo schváleno.
U Z 1/2018/VIII/06b.c)
- Pavel Ševčík, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták.
Pro: 14 Proti: 1 (Mgr. Lauterkranc) Zdržel se: 2 (p. Langer, pí Nutilová, DiS.).
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/06b.c) bylo schváleno.
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07. Zřízení finančního a kontrolního výboru
07.a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta úvodem tohoto bodu informoval o zákonné povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l zákona o obcích, neboť funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor
musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemůže být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a
účetní práce na městském úřadu.
Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich
bude mít pět členů. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své připomínky.
Mgr. Lauterkranc: „Navrhuji, aby oba výbory byli sedmičlenné.“ Starosta: „Je to protinávrh?“ Mgr.
Lautekranc: „Ano.“ Starosta: „Podle jednacího řádu, který je platný, je povinnost nejprve hlasovat o
protinávrzích, a to v pořadí, tak jak byly dány. V tomto případě byl podán jeden protinávrh, a to
pana Mgr. Lauterkrance.“
Protinávrh
U Z 1/2018/VIII/07a.a)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a v návaznosti na ustanovení § 117 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
zřízení Finančního výboru při ZMF s tím, že výbor bude sedmičlenný.
Pro: 3 (Mgr. Lauterkranc, pí Nutilová, DiS., p. Langer) Proti: 14 Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07a.a) vzniklo, ale protinávrh nebyl přijat.
U Z 1/2018/VIII/07a.b)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a v návaznosti na ustanovení § 117 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
zřízení Kontrolního výboru při ZMF s tím, že výbor bude sedmičlenný.
Pro: 3 (Mgr. Lauterkranc, p. Langer, pí Nutilová, DiS.) Proti: 14 Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07a.b) vzniklo, ale protinávrh nebyl přijat.
U Z 1/2018/VIII/07a.a)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a v návaznosti na ustanovení § 117 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
zřízení Finančního výboru při ZMF s tím, že výbor bude pětičlenný.
Pro: 14 Proti: 3 (Mgr. Lauterkranc, p. Langer, pí Nutilová, DiS.) Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07a.a) bylo schváleno.
U Z 1/2018/VIII/07a.b)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a v návaznosti na ustanovení § 117 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
zřízení Kontrolního výboru při ZMF s tím, že výbor bude pětičlenný.
Pro: 14 Proti: 3 (Mgr. Lauterkranc, p. Langer, pí Nutilová, DiS.) Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07a.b) bylo schváleno.
07.b.a) volba předsedy finančního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva, resp. jednotlivé subjekty (Nezávislí, KDU-ČSL,
Občanská demokratická strana a pro Fryšták společně) navrhly zvolit do funkce předsedy
finančního výboru: Mgr. Libora Sovadinu – podpořen 3 návrhy a Mgr. Roman Lauterkranc –
podpořen 1 návrhem. Navržení kandidáti s nominací souhlasili. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Starosta: „Ptám se, jestli pan Mgr. Lauterkranc dává protinávrh na předsedu, protože Vy jste uváděli
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dvě jména, mám takový dojem, pan Mgr. Lauterkranc a ?“. G. Najmanová, MBA: „Nikoliv, jen
Mgr. Lauterkranc.“ Mgr. Lauterkranc: „Pane magistře, pokud se bavíme o funkci předsedy
finančního výboru, tak byl jen jeden protinávrh, a to jsem byl já.“ Starosta: „Dobře, já to beru, že
k tomu většinovému návrhu dáváte protinávrh, a to aby funkci předsedy finančního výboru
vykonával Mgr. Roman Lauterkranc. Je to zase protinávrh, takže o protinávrhu se hlasuje dle
jednacího řádu jako první.“
Protinávrh
U Z 1/2018/VIII/07b.a)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volí předsedou Finančního výboru při ZMF Mgr.
Romana Lauterkrance, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták.
Pro: 3 (Mgr. Lauterkranc, p. Langer, pí Nutilová, DiS.) Proti: 14 Zdržel se: 0
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07b.a) vzniklo, ale protinávrh nebyl přijat.
U Z 1/2018/VIII/07b.a)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volí předsedou Finančního výboru při ZMF Mgr.
Libora Sovadinu, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták.
Pro: 14 Proti: 3 (Mgr. Lauterkranc, p. Langer, pí Nutilová, DiS.) Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07b.a) bylo schváleno.
07.b.b) volba členů finančního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva, resp. jednotlivé subjekty (Nezávislí, KDU-ČSL a pro
Fryšták společně) navrhly zvolit členy finančního výboru: Nezávislí – Ing. Stanislav Velikovský,
CSc., Ivana Macková, Martin Bill a Ing. Jan Gőrig. KDU – ČSL – Ing. Jan Gőrig. Pro Fryšták
společně – Jaroslav Faksa, Ing. Tomáš Černý, Ing. Hana Černá. Navržení kandidáti s nominací
souhlasili. Pí G. Najmanová, MBA: „Od paní Mackové máme elektronicky souhlas nominací.“
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Protinávrh: Mgr. Lauterkranc: „Volební strana „pro Fryšták společně“ navrhla Ing. Tomáše Černého
jako člena finančního výboru. Jako prvního v pořadí, jako druhého v pořadí navrhla Jaroslava
Faksu, pokud by neprošel, tak třetí v pořadí Ing Hana Černá.“ Starosta: „Prosím o formulaci abyste zformuloval svůj protinávrh tak, že protinávrh by měl obsahovat všechna 4 jména, takže
hlasujeme jako o celku, těch zbývajících, já jsem Vám tady přečetl, jaká je naše představa,
nemusíme paragrafovat, stačí 4 jména, někoho musíte nahradit, někoho vyloučit.“ Mgr.
Lauterkranc: „Navrhuji Ing. Tomáše Černého, na ty zbývající 4 členy FV navrhuji také návrhy
koalice kromě pana Ing. Velikovského, CSc., tak by byl FV složen tak, že každá ze zvolených stran
by měla jednoho člena.“ Starosta: „Váš protinávrh je, že členy FV by byli Ing. Tomáš Černý, pí
Ivana Macková, p. Martin Bil a p. Ing. Gőrig. Je toto znění vašeho protinávrhu,“ Mgr. Lauterkranc:
„Je tomu tak“. Starosta: „Hlasujeme nejprve o protinávrhu“.
Protinávrh
U Z 1/2018/VIII/07b.b)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volí členy Finančního výboru při ZMF:
- Ing. Tomáš Černý, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták;
- Ivana Macková, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták;
- Martin Bill, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták;
- Ing. Jan Gőrig, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták.
Pro: 3 (Mgr. Lauterkranc, p. Langer, pí Nutilová, DiS.) Proti: 13 Zdržel se: 1 (Ing. Zlámalík).
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07b.b) vzniklo, ale protinávrh nebyl přijat.
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U Z 1/2018/VIII/07b.b)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volí 4 členy Finančního výboru při ZMF:
- Ing. Stanislav Velikovský, CSc., nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták;
- Ivana Macková, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták;
- Martin Bill, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták;
- Ing. Jan Gőrig, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták.
Pro: 14 Proti: 3 (Mgr. Lauterkranc, p. Langer, pí Nutilová, DiS.) Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07b.b) bylo schváleno.
07.c.a) volba předsedy kontrolního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly
podány následující návrhy: Člen zastupitelstva, resp. jednotlivé subjekty (Nezávislí, KDU-ČSL,
Občanská demokratická strana a pro Fryšták společně) navrhly zvolit do funkce předsedy
kontrolního výboru: Jaroslav Hrbáček. Pro Fryšták společně – Mgr. Roman Lauterkranc a Alois
Langer. Navržení kandidáti s nominací souhlasili. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Starosta: „Pane magistře, strana pro Fryšták společně má protinávrh?“ Mgr. Lauterkranc: „Ano,
navrhujeme za volební stranu pro Fryšták společně pana Aloise Langera na funkci předsedy
kontrolního výboru.“ Starosta: „Nejprve hlasujeme o protinávrhu.“
Protinávrh
U Z 1/2018/VIII/07c.a)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volí předsedou Kontrolního výboru při ZMF pana
Aloise Langera, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták.
Pro: 3 (Mgr. Lauterkranc, p. Langer, pí Nutilová, DiS.) Proti: 14 Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07c.a) vzniklo, ale protinávrh nebyl přijat .
U Z 1/2018/VIII/07c.a)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volí předsedou Kontrolního výboru při ZMF pana
Jaroslava Hrbáčka, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták.
Pro: 14 Proti: 1 (Mgr. Lauterkranc) Zdržel se: 2 (p. Langer, pí Nutilová, DiS.).
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07c.a) bylo schváleno.
07.c.b) volba členů kontrolního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva, resp. jednotlivé subjekty (Nezávislí, KDU-ČSL a pro
Fryšták společně ) navrhly zvolit členy finančního výboru: Nezávislí – Mgr. Helena Uhříková,
Markéta Halaštová, DiS., Martin Bill. KDU – ČSL – Markéta Halaštová, DiS. Pro Fryšták společně
– Jaroslav Faksa a Ing. Tomáš Černý. Navržení kandidáti s nominací souhlasili.
Starosta: „Ptám se, protože se do tohoto seznamu nevešly nominace strany pro Fryšták, zda jsou
návrhy?“ Mgr. Lauterkranc: „Volební strana pro Fryšták společně navrhuje tyto členy KV: pan
Jaroslav Faksa, za volební stranu pro Fryšták společně, p. Pavel Ševčík, pí Mgr. Helena Uhříková a
pí Markéta Halaštová.“ Starosta: „Takže Váš protinávrh je v tomto znění: pan Faksa, pan Ševčík,
paní Uhříková a paní Halaštová, je tomu tak?“ Mgr. Lauterkranc: „Ano, je tomu tak.“ Starosta:
„Hlasujeme nejprve o protinávrhu“.
Protinávrh
U Z 1/2018/VIII/07c.b)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volí členy Kontrolního výboru při ZMF:
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- Jaroslav Faksa, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták;
- Pavel Ševčík, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták;
- Mgr. Helena Uhříková, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták;
- Markéta Halaštová, DiS., nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták.
Pro: 3 (Mgr. Lauterkranc, p. Langer, pí Nutilová, DiS.) Proti: 13 Zdržel se: 1 (Ing. Zlámalík).
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07c.b) vzniklo, ale protinávrh nebyl přijat.
U Z 1/2018/VIII/07c.b)
ZMF v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, volí členy Kontrolního výboru při ZMF:
- Pavel Ševčík, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták;
- Mgr. Helena Uhříková, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták;
- Markéta Halaštová, DiS., nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták;
- Martin Bill, nar. ***, bytem ***, 763 16 Fryšták;
Pro: 12 Proti: 2 (Mgr. Lauterkanc, p. Langer) Zdržel se: 3 (pí Nutilová, DiS., Ing. Zlámalík,
Ing. Görig).
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/07c.b) bylo schváleno.
08. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s ustanovením § 72 odst. 2
zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna ve výši 1.690 Kč/měsíc, a to ode dne přijetí usnesení o
výši odměn. Dále uvedl, že pro případ náhradníků je vhodné přijmout usnesení o poskytování
odměny novému členu zastupitelstva od dne prvního zasedání, kterého se zúčastní. Starosta navrhl
též odměnu za výkon funkce místostarosty města ve výši 16.000 Kč/měsíc. Neuvolněnému
místostarostovi lze schválit v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., odměnu ve výši 30.412,Kč/měsíc. Neuvolněnému členu rady lze schválit v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.,
odměnu ve výši 6.758. Starosta navrhl, aby byla schválena odměna místostarostovi, členům rady a
členům zastupitelstva s tím, že na dalším jednání zastupitelstva by se dořešily odměny členů a
předsedů výborů a komisí. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Starosta nechal hlasovat o odměnách
místostarostovi, členům rady a členům zastupitelstva jednotlivě.
U Z 1/2018/VIII/08a)
ZMF v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 16.000 Kč za měsíc s tím,
že odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty, tj. od 1. 11. 2018.
Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Ing. Gálík).
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/08a) bylo schváleno.
U Z 1/2018/VIII/08b)
ZMF v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena rady města ve výši 6.758 Kč za měsíc s tím, že odměna bude poskytována
ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 1. 11. 2018.
Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Mgr. Nášel).
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/08b) bylo schváleno.
U Z 1/2018/VIII/08c)
ZMF v souladu s ustanovením § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 1.690 Kč za měsíc s tím, že odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení, tj. od 1. 11. 2018, a v případě náhradníka ode
dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
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Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/08c) bylo schváleno.
U Z 1/2018/VIII/08d)
ZMF bere na vědomí informaci starosty, že návrh na odměňování předsedů a členů výborů a
komisí, popř. zvláštních orgánů připraví RMF na nejbližší zasedání ZMF.
Pro: 17 Proti: 0 Zdržel se: 0.
Usnesení č. U Z 1/2018/VIII/08d) bylo schváleno.
09. Diskuse
Mgr. Lauterkranc: „Vážený pane předsedající, žádám za prvé, aby jsme obdrželi rekapitulaci
aktivních vyhlášek, které schválilo ZMF a RMF. Aktivní znamená, že je ta vyhláška platná a
účinná. Anebo platná a účinná v budoucnu, a naopak aktivní není taková vyhláška, která sice platná
je, ale účinnosti již pozbyla.
Za druhé žádám o sepis investičních akcí, které jsou realizovány, anebo které jsou připravovány a
odkaz na zdroje informací o těchto investičních akcí. To znamená odkaz na informace listinné a
odkaz na informace elektronické, a to jak veřejné tak neveřejné.“
Starosta: „Nevím, co jsou neveřejné informace, nezlobte se na mě, to mi vysvětlete, ten pojem.“
Mgr. Lauterkranc: „Já jsem, když jsem tady chodíval na zastupitelstvo, nabyl dojem, že existuje
nějaký zabezpečený, neveřejný portál informací pro zastupitele, prostřednictvím kterého jsou
zprostředkovány podklady pro jednání zastupitelstva a ještě nevím, jak se do tohoto portálu
přihlásit. Takže předpokládám, že v rámci tohoto portálu, ještě jsem ho neviděl, by právě mohla být
kategorie těch investičních akcí a těch podkladů, o kterých hovořím. To by byl ten neveřejný
elektronický zdroj informací a ten veřejný zdroj elektronických informací by mohl být teoreticky na
webových stránkách města a samozřejmě těch veřejných zdrojů může být více.“
Starosta: „Já bych Vás poprosil, abyste tyto požadavky zformuloval písemně a předložil, aby
nedošlo k nějaké mýlce, a žádám Vás, abyste bezprostředně po tom zápisu, nejpozději zítra,
minimálně elektronickou podobou s přesným zněním svých požadavků. Bude to přiloženo
k zápisu.“
Mgr. Lauterkranc: „Potom za třetí žádám o sepis těch usnesení ZMF, která jsou aktivní, to znamená
nejsou splněná, jsou rozpracovaná, a ten sepis by měl obsahovat vlastní kartu, číslo usnesení, na
základě kterého ten úkol běží, a termín, pakliže byl stanoven ten termín, do kdy má být úkol
splněn.“
Starosta: „Dáme Vám k dispozici všechny zápisy zasedání zastupitelstva, nevím, proč bychom měli
vyrábět další papíry, když existují listiny, ve kterých to vyčtete. Nebudu zatěžovat zaměstnance
další zbytečnou byrokracií. Ty informace jsou, takže pokud všichni umíme číst, takže jsou
k dispozici zápisy ze zasedání zastupitelstva, tam se všechno dočtete.“
Mgr. Lauterkranc: „Pane magistře, asi jste nerozuměl té mojí žádosti, měl to být sepis usnesení,
které nejsou splněné, které jsou rozpracované. Předpokládám, že se bude jednat o pár usnesení,
které jsou v běhu. To znamená, já ze sepisu aktivních usnesení zastupitelstva nepoznám, která běží a
která byla již splněna a vyřazena.“
Starosta: „Můžete přijít sem na radnici a s příslušnými zaměstnanci veškerá usnesení projít, takže
znovu říkám, máte dostatek materiálu pro to, abyste se zorientoval a přesvědčil se tady nebo získal
ty informace, které potřebujete. Já znovu odmítám zatěžovat zaměstnance úřadu vyráběním dalších
materiálů, když původní existují. Dejte Váš požadavek písemně, my Vám odpovíme.“
Mgr. Lauterkranc: „Za čtvrté žádám o zveřejnění výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím. Tato výroční zpráva je uveřejněná na webových stránkách města
za rok 2016 a já Vás žádám o uveřejnění téhož za rok 2017.
Za páté žádám o uveřejnění zprávy o projednání stížností a peticí za rok 2017, kdy na webu je
pouze za rok 2016.
A poslední má žádost je o uveřejnění RO č. 1 a č. 6, které jsem nenašel na webových stránkách
města. A to by bylo zatím všechno.“
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Starosta: „Přesně zformulujte své požadavky písemně a budeme reagovat na to, co předložíte
písemně. A tento Váš požadavek bude přiložen k zápisu.“
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 17.32 hod.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zpráva o průběhu voleb
3. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva města
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