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Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov
Zastupitelstvo města Zbýšova
Zápis
z ustavujícího zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova
konaného dne 05. 11. 2014 od 18,00 hodin v kině Horník.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Zbýšova bylo zahájeno v 18 hodin předsedajícím MUDr. Františkem
Ševčíkem, který omluvil nedostatky v sále kina (chlad a špatné osvětlení) započatou rekonstrukcí
vytápění.
Při prezenci bylo členům zastupitelstva města předáno Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce
podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání 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 (lhůta uplynula dne 25. 10. v 16 hodin, žádný
návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského
úřadu Zbýšov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní a to od 27. 10. 2014 do data
konání ustavujícího zasedání, ve stejném termínu byla zveřejněna i na elektronické úřední desce.
Předsedající schůze dále podle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že je přítomno 15 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo
složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl 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 Zbýšova a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
a vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 2)
Žadný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zapisu Mgr. Martina Leikepa a Mgr. Jaroslava Kotačku.
a zapisovatelkou tajemnici MěÚ Ing. Zahradníčkovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přitomným občanům. Z řad občanů se
k návrhům nikdo nevyjádřil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova určuje jako ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání Mgr. Martina
Leikepa a Mgr. Jaroslava Kotačku a zapisovatelkou tajemnici MěÚ Ing. Zahradníčkovou.
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 1/UZ/2014 bylo schváleno.
2. Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na uředních deskách. K návrhu programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným
občanům – ani z jejich řad nevzešel žádný návrh. Předsedající nechal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zbýšova schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Představení zvolených členů ZM, volba starosty, místostarosty a členů RM
a) určení způsobu volby starosty, místostarosty a dalších členů RM
b) volba starosty
c) volba místostarosty
d) volba dalších členů RM
4) Závěr
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se hlasování 0
Usnesení č. 2/UZ/2014 bylo schváleno.
3. Představení zvolených členů ZM, volba starosty a místostarosty
Do ZM byli zvoleni tito občané města Zbýšova – pořadí stran je podle hlasovacího lístku a výsledků
voleb, vydaných ČSÚ
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů pro Zbýšov
František Ševčík
544 hlasů
Martin Všetečka
465 hlasů
Jaroslav Kotačka
412 hlasů
Volební strana č. 2 - ANO 2011
Josef Nedvěd
207 hlasů
Volební strana č. 3 – Komunistická strana Čech a Moravy
Vratislav Široký
739 hlasů
Martina Švancarová
663 hlasů
Zdeňka Sovová
545 hlasů
Jan Nekuža
493 hlasů
Veronika Kovář Matejová
412 hlasů
Volební strana č. 4 - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
Ludmila Radilová
207 hlasů
Volební strana č. 5 - Česká strana sociálně demokratická
Zdeněk Chmelíček
199 hlasů
Volební strana č. 6 - Občanská demokratická strana
Daniel Morávek
249 hlasů
Martin Leikep
189 hlasů
Volební strana č. 7 - Nestraníci pro Zbýšov
Dalibor Chatrný
353 hlasů
Ivan Izsóf
248 hlasů
a) Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů RM:
Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejně hlasováním.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Pan Ivan
Izsóf navrhl tajný způsob hlasování. Poměrem hlasů 12 – 2 – 1 se zdržela, byla schválena veřejná
volba orgánů města.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje volbu starosty, místostarosty a dalších členů RM veřejně hlasováním.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 2 (I. Izsóf, D. Chatrný), zdrželi se hlasování 1(L. Radilová)
Usnesení č. 3a/UZ/2014 bylo schváleno.
b) Volba starosty
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Člen zastupitelstva MUDr. František Ševčík navrhl zvolit do funkce starosty pana Vratislava Širokého,
který bude uvolněn pro výkon své funkce ve smyslu § 71 zákona o obcích. Před hlasováním měli
zastupitelé i přítomní občané možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
O kandidátech na jednotlivé funkce bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po
platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova zvolilo starostou pana Vratislava Širokého. Zastupitelstvo města
Zbýšova v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty
města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 3, zdrželi se hlasování 4
Usnesení č. 3b/UZ/2014 bylo schváleno.
Předsedající MUDr. Ševčík blahopřál panu Vratislavu Širokému ke zvolení do funkce a předal mu
řízení zasedání. Nově zvolený starosta pan Vratislav Široký poděkoval členům ZM za projevenou
důvěru a občanům za hlasy, které získal v komunálních volbách a ujal se vedení schůze.
c) Volba místostarosty
Předsedající V. Široký navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu města, neuvolněného
pro výkon funkce. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající navrhl zvolit do funkce místostarosty MUDr. Františka Ševčíka. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno
nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova schválilo zvolení jednoho místostarosty města, neuvolněného pro
výkon funkce. Zastupitelstvo města Zbýšova zvolilo místostarostou MUDr. Františka Ševčíka.
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se hlasování 2
Usnesení č. 3c/UZ/2014 bylo schváleno.
d) Volba dalších členů Rady města Zbýšova
Předsedající uvedl, že je třeba zvolit další tři členy rady města – rada bude pracovat v pětičlenném
složení.
Navrhování kandidátů na funkci členů rady města:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena RM.
Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Vratislav Široký navrhl zvolit do funkce prvního
člena rady města Mgr. Zdeňku Sovovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo sděleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova zvolilo členkou rady města Mgr. Zdeňku Sovovou.
Výsledek hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se hlasování 3
Usnesení č. 3d/1/UZ/2014 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 2. člena RM.
Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Vratislav Široký navrhl zvolit do funkce druhého
člena rady města pana Martina Všetečku. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Vystoupil pan Ivan Izsóf a jménem Nestraníků pro
Zbýšov vyzval zvolené členy ZM, aby při sestavování RM a volbě jejích členů vzali v úvahu výsledek
voleb v obci, kdy čtyři volební subjekty získaly dva a více mandátů v ZM a podle jeho názoru by měly
být v RM zastoupeny. Pan Daniel Morávek za ODS uvedl, že dle instrukcí vedení jeho strany pro
povolební vyjednávání je zástupce ODS nucen vzdát se členství v Radě města Zbýšova. Pan Dalibor
Chatrný navrhl do funkce člena RM pana Ivana Izsófa.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova zvolilo členem rady města pana Martina Všetečku
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se hlasování 4
Usnesení č. 3d/2/UZ/2014 bylo schváleno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci 3. člena RM
Byl podán následující návrh: Člen zastupitelstva Vratislav Široký navrhl zvolit do funkce třetího člena
rady města JUDr. Zdeňka Chmelíčka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Pan Dalibor Chatrný navrhl do této funkce pana Ivana Izsófa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zbýšova zvolilo členem rady města JUDr. Zdeňka Chmelíčka
Výsledek hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se hlasování 5
Usnesení č. 3d/3/UZ/2014 bylo schváleno.
4. Závěr
Závěrem poděkoval pan starosta všem přítomným za účast, vyslovil přesvědčení, že zvolené ZM bude
pracovat ve prospěch města a ke spokojenosti občanů a ukončil zasedání zastupitelstva města v 18,45
hodin.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů Zastupitelstva města Zbýšova
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
Zápis byl vyhotoven dne 10.11.2014
Zapisovatelka:

Ověřovatelé: .............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Starosta:

.............................................. dne ...........................................

