ZÁPIS Z 5. VEŘEJNÉHO - USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA POLICE NAD METUJÍ
V ROCE 2006
konaného dne 1.11.2006 v 16,30 hod. v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
v Polici nad Metují
Přítomni : dle presenční listiny
Pozdní příchod :
Předčasný odchod :
Nepřítomen :
Hosté : ředitel TS s.r.o. Ing. Vasil Bučok, ředitel ZŠaMŠ Mgr. Karel Nývlt
Ověřovatelé zápisu : Jan Antl a Zdeněk Dostál
Zapisovatelka : Dagmar Hauschková
a) Zahájení jednání dosavadním starostou města
Zahajuji veřejné ustavující zasedání nově zvoleného ZM, v pořadí je to již 5. veřejné zasedání v roce
2006, které jsem svolal v souladu s ustanovením §91 odst. 1 zákona. č. 128/2000 Sb., o obcích.
Předávám slovo nejstaršímu členu ZM panu MUDr. Jaromíru Kopeckému, který bude do zvolení nového
starosty dnešnímu zasedání předsedat.
b) MUDr. Jaromír Kopecký
Vítám všechny přítomné členy nového ZM, vedoucí odborů MěÚ, zaměstnance města, ředitele a vedoucí
organizací zřizovaných městem a všechny přítomné občany.
Zapisovatelkou dnešního jednání stanovuji paní Dagmar Hauschkovou.
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání stanovuji pana Jana Antla a pana Zdeněka Dostála
V době zahájení zasedání ZM je přítomno 21 členů ZM z celkového počtu 21 členů.
Konstatuji, že ZM je usnášeníschopné!
b) Dovoluji si Vám předložit program dnešního jednání :
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)

Zahájení
Schválení programu 5. veřejného zasedání ZM v roce 2006
Volba mandátové komise a kontrola mandátů
Složení slibu členů ZM
Volba volební a návrhové komise
Rozhodnutí o způsobu volby starosty, místostarosty a členů RM
Volba starosty
Volba místostarosty
Volba ostatních členů RM
Volba předsedy a členů kontrolního a finančního výboru
Návrh jednacího řádu ZM
Krátký projev nově zvoleného starosty
Diskuse

01/05/2006
ZM schvaluje předložený návrh programu 5. zasedání ZM v roce 2006.
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Následovala volba mandátové komise a kontrola mandátů. Do mandátové komise byli navrženi za
předsedu paní Věra Kašíková a za členy tajemník Ing. Pavel Pohner a slečna Petra Jansová.
02/05/2006
ZM schvaluje následující složení mandátové komise :
předseda paní Věra Kašíková
členové tajemník Ing. Pavel Pohner, slečna Petra Jansová.
Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 1
Po zvolení mandátové komise byli členové ZM vyzvání k přistoupení ke komisi a předložení osvědčení o
zvolení. Po kontrole předsedkyně mandátové komise potvrdila, že všichni přítomní členové ZM byli řádně

zvoleni do ZM Police nad Metují.
Navazujícím bodem programu bylo složení slibu členů zastupitelstva.
Předsedající MUDr. Jaromír Kopecký přečetl slib člena zastupitelstva ve znění:
"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."
Požádal členy ZM, aby jednotlivě podle abecedy přistoupili ke složení slibu, pronesli slovo "slibuji" a
potvrdili složení slibu podáním ruky a svým podpisem.
Po provedení slibu MUDr. Jaromír Kopecký konstatoval, že všichni přítomní členové ZM složili zákonem
stanovený slib a mohou se ujmout svého mandátu..
Dalším bodem zasedání byla volba návrhové a volební komise. Do návrhové a volební komise MUDr.
Jaromír Kopecký navrhl - za předsedu paní Věru Klusáčkovou a za členy pana Jiřího Seiferta a pana Petra
Jansu
Jmenovaní souhlasili s navržením do návrhové a volební komise.
03/05/2006
ZM schvaluje následující složení návrhové a volební komise:
předseda paní Věra Klusáčková ,
členové pan Jiří Seifert, pan Petr Jansa.
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Před volbou orgánů města předložil předsedající návrh, aby tak jako doposud byli starosta a
místostarosta pro svoji funkci dlouhodobě uvolněni ze svých zaměstnání.
04/05/2006
ZM schvaluje, aby členové zastupitelstva ve funkci starosty a místostarosty byli pro výkon těchto funkci
dlouhodobě uvolněni.
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Následovala volba starosty, místostarosty a členů RM.
05/05/2006
ZM schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a členů RM.
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
MUDr. Jaromír Kopecký požádal členy volební a návrhové komise, aby se přemístili k samostatnému stolu
a zahájil akt volby starosty města Police nad Metují.
Požádal členy ZM pověřené volebními stranami k podání návrhů na funkci starosty města. Návrhy
přijímala volební a návrhová komise.
Návrh podalo ústy Ing. Jiřího Vlčka pouze Sdružení pro rozvoj města, které za starostu nominovalo paní
Mgr. Idu Seidlmanovou. Ostatní strany a sdružení nenavrhly svého kandidáta.
Návrhovou a volební komisí byly členům ZM předány volební lístky, ti postupně přešli za volební zástěnu
a provedli volbu kandidáta.
Návrhová a volební komise provedla vyhodnocení odevzdaných hlasů a její předseda oznámil výsledek.
Jméno kandidáta

Za vol.
stranu

Počet odevzdaných
hlasů

Počet platných
hlasů

1 Ida Seidlmanová

SPRM

21

21

Počet hlasů
PRO
16

Počet hlasů
PROTI
5

Protože paní Ida Seidlmanová obdržela 16 hlasů a byla tak řádně zvolena do funkce starostky
města Police nad Metují, předal jí pan MUDr. Jaromír Kopecký další řízení zasedání.

******
Nová starostka poděkovala panu MUDr. Jaromíru Kopeckému za dosavadní řízení zasedání
zastupitelstva a otevřela další bod jednání, kterým byla volba místostarosty.
Požádala členy ZM pověřené volebními stranami k podání návrhů na funkci místostarosty
města. Návrhy přijímala volební a návrhová komise.
Návrh podala ústy pana Petra Scholze pouze ODS, která za místostarostu nominovala pana
Zdeňka Kadidla. Ostatní strany a sdružení nenavrhly svého kandidáta.
Návrhovou a volební komisí byly členům ZM opět předány volební lístky, ti postupně přešli za
volební zástěnu a provedli volbu kandidáta.
Návrhová a volební komise provedla vyhodnocení odevzdaných hlasů a její předseda oznámil
výsledek.

******
Nová starostka poděkovala panu MUDr. Jaromíru Kopeckému za dosavadní řízení zasedání zastupitelstva
a otevřela další bod jednání, kterým byla volba místostarosty.
Požádala členy ZM pověřené volebními stranami k podání návrhů na funkci místostarosty města. Návrhy
přijímala volební a návrhová komise.
Návrh podala ústy pana Petra Scholze pouze ODS, která za místostarostu nominovala pana Zdeňka
Kadidla. Ostatní strany a sdružení nenavrhly svého kandidáta.
Návrhovou a volební komisí byly členům ZM opět předány volební lístky, ti postupně přešli za volební
zástěnu a provedli volbu kandidáta.
Návrhová a volební komise provedla vyhodnocení odevzdaných hlasů a její předseda oznámil výsledek.
Jméno kandidáta
Za vol.
Počet odevzdaných
Počet platných Počet hlasů
Počet hlasů
stranu
hlasů
hlasů
PROTI
1 Zdeněk Kadidlo

ODS

21

21

PRO
17

4

Pan Zdeněk Kadidlo obdržel 17 hlasů a byl tak zvolen místostarostou města Police nad Metují.
*******
Dále probíhala volba zbývajících 5 členů RM.
Starostka vyzvala představitele jednotlivých stran z řad členů ZM k podání návrhů kandidátů na členy RM
města. Návrhy přijímala volební a návrhová komise.
Byly podány tyto návrhy na funkci člena RM: Ing. Jiří Vlček, Mgr. Jiří Trnovský, Ing. Vladimír Seidl, Mgr.
Lenka Fulková, a pan Lubor Bořek.
Všichni navržení kandidáti se svojí nominací souhlasili?
Návrhovou a volební komisí byly členům ZM opět předány volební lístky, ti postupně přešli za volební
zástěnu a provedli volbu 5 členů RM.
Návrhová a volební komise provedla vyhodnocení odevzdaných hlasů a její předseda oznámil výsledek.
Jméno kandidáta

1 Ing. Jiří Vlček
Mgr. Jiří Trnovský
Ing. Vladimír Seidl
Mgr. Lenka Fulková
Lubor Bořek

Za vol.
stranu
SPRM
SPRM
SPRM
ODS
ODS

Počet odevzdaných Počet platných
hlasů
hlasů
21
21
21
21
21

21
21
21
21
21

Počet hlasů
PRO
16
16
16
16
19

Počet hlasů
PROTI
5
5
5
5
2

V 1. kole voleb byli do funkce členů městské rady zvoleni pan Ing. Jiří Vlček, pan Mgr. Jiří
Trnovský, pan Ing. Vladimír Seidl , paní Mgr. Lenka Fulková a pan Lubor Bořek.
06/05/2006
ZM po projednání volí v souladu s §84 odst.1. písm.l) zákona o obcích:
a) do funkce starosty města paní Mgr. Idu Seidlmanovou
b) do funkce místostarosty pana Zdeňka Kadidla
c) za další členy rady města:

pana Ing. Jiřího Vlčka
pana Mgr. Jiřího Trnovského
pana Ing. Vladimíra Seidla
paní Mgr. Lenku Fulkovou
pana Lubora Bořka
*******
Následujícím bodem na programu byla volba členů a předsedů kontrolního a finančního výboru. Starostka
navrhla, aby volba členů výborů, z důvodu shody na jejich obsazení, proběhla veřejně. Požádala
představitele jednotlivých stran a sdružení nezávislých kandidátů k podání návrhů.
Byly podány tyto návrhy:
a) finanční výbor - předseda pan Milan Schirlo, členové Ing. Jan Miler a Ing. Zdeněk Kolář
b) kontrolní výbor - předseda pan Jiří Seifert, členové Ivo Suchomel a paní Věra Plachtová
Všichni navržení kandidáti se svojí nominací souhlasili.
Následovalo veřejné hlasování po jednotlivých kandidátech.
Finanční výbor:
Jméno kandidáta

1 Milan Schirlo
2 Ing. Jan Miler
3 Ing. Zdeněk Kolář

funkce

za vol. stranu

Počet hlasů

Počet hlasů PROTI

Počet hlasů
ZDRŽEL SE

předseda
člen
člen

SPRM
ODS
SPRM

PRO
20
21
21

0
0
0

1
0
0

Do finančního výboru byli zvoleni za předsedu pan Milan Schirlo a za členy, pan Ing. Jan Miler
a pan Ing. Zdeněk Kolář.
Kontrolní výbor:
Jméno kandidáta

1 Jiří Seifert
2 Ivo Suchomel
3 Věra Plachtová

funkce

za vol. stranu

Počet hlasů

předseda
člen
člen

KSČM
ODS
SPRM

PRO
18
21
20

Počet hlasů
PROTI

Počet hlasů
ZDRŽEL SE

0
0
0

3
0
1

Do kontrolního výboru byli zvoleni za předsedu pan Jiří Seifert a za členy, pan Ivo Suchomel a
paní Věra Plachtová
********
Dalším bodem na programu bylo projednání Jednacího řádu ZM, který byl předložen členům
ZM k připomínkování na pracovním zasedání v pondělí. K návrhu nebyly připomínky.
********

Dalším bodem na programu bylo projednání Jednacího řádu ZM, který byl předložen členům ZM k
připomínkování na pracovním zasedání v pondělí. K návrhu nebyly připomínky.
07/05/2006
ZM schvaluje Jednací řád ZM.
Pro: 21 Proti: 0 Zdržel se: 0
Na závěr pronesla nová starostka města Mgr. Ida Seidlmanová krátký projev a předala slovo nově
zvolenému místostarostovi panu Zdeňku Kadidlovi, který stručně všem poděkoval a vyjádřil víru v
dobrou spolupráci celého zastupitelstva v nastupujícím volebním období.
Jako dalšímu bylo uděleno slovo panu Petru Scholzovi, který poděkoval, v současné době již bývalému
starostovi, Zdeňku Kadidlovi za dlouholetou práci včele města.
Starostka Ida Seidlmanová se k poděkování připojila a pokračovala žádostí směřovanou k členům ZM,
aby do příštího zasedání zvážili zřízení funkce praporečníka města a její obsazení a dále možnost
rozšíření počtu osob, které mohou oddávat. Mimo starosty a místostarosty, kteří mohou oddávat ze
zákona, byla v minulém volebním období dána tato možnost, i paní Věře Klusáčkové.
Jednání bylo ukončeno v 18.00 hodin.
Zápis vyhotoven 2.11. 2006
1. ověřovatel : ......................................
Starostka města : ...........................................
Mgr. Ida Seidlmanová
2. ověřovatel : .........................................

