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Z á p i s   
Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou,  

konaného dne 10. listopadu 2010 
v kinosále KD Vltava 

 
 

 
 
 
Jednání řídil  Petr Holeček 
Zahájeno: 17,00 hodin   
Ukončeno: 17,50 hodin 
Zapsala: Lenka Procházková 
 
 
Přítomní: 
Petr Holeček 
Ing. Marek Czechmann 
Mgr. Jiří Bozděch 
Jan Špaček 
Ing. arch. Pavel Skalička 
Mgr. Pavel Rynt 
Stanislav Slabyhoudek 
Jindřich Havlík, DiS 
Dana Zrůstová 
Antonín Seidel 
Mgr. Kateřina Viktorová 
Stanislav Hejduk 
Mgr. Miluše Volková 
Ing. Josef Materna 
Ing. Ladislav Berit 
MUDr. Dušan Randák 
Libor Lesák 
Ing. Ivan Lipovský, CSc. 
Ing. Petr Listík 
Marie Blažková 
MUDr. Jan Tomaier 
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 Zahájení zasedání zastupitelstva, organizační záležitosti 
Zasedání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17,00 hodin 
dosavadním starostou města Petrem Holečkem (dále jako „předsedající“). 
 
Před zahájením zasedání bylo členům města (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva 
obce dle § 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 (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání 
návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Žádný návrh nebyl podán.  
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na přední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou 
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 1. 11. do 10. 11. 2010. Součastně byla 
zveřejněna na „elektronické úřední desce“. 
 
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že 
přítomno je 21. členů zastupitelstva (z celkového počtu 21 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášení schopné (§ 92 ost. 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 předsedající 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 nechal přečíst 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 a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."A jmenovitě vyzval přítomné 
členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2) 
 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 
 

1. Určení ověřovatelů a zapisovatele.  
Usnesení č. 10/7/01/1 Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu: Mgr. Miluši Volkovou a Mgr. Pavla Rynta. 
Zapisovatelem Lenku Procházkovou.       
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou určuje ověřovateli zápisu:  
Mgr. Miluši Volkovou               pro: 20, proti: 0, zdrželi se: 1 
a Mgr. Pavla Rynta               pro: 20, proti: 0, zdrželi se: 1 
a zapisovatelem Lenku Procházkovou.                     pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0 
 
Hlasovalo:  21         
 

2. Schválení programu 
Usnesení č. 10/ 7/02/1 Schválení programu jednání ustanovujícího zasedání 
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a 
v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. 
Návrh usnesení: Navržený program:  
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Volba komise mandátové a volební a komise návrhové  
4) Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady města 
    a) určení počtu členů rady města 
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    b) určení počtu místostarostů 
    c) schválení volebního řádu a určení způsobu volby 
    d) volba starosty 
    e) volba místostarosty (místostarostů) 
    f) volba dalších členů rady města 
    g) určení dlouhodobě uvolněných členů ZM 
5) Diskuze 
 
Hlasovalo:  21                pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0 

 
 

3. Volba komise mandátové a volební a komise návrhové 
Usnesení č. 10/07/03/1 Zastupitelstvo města volí komisi mandátovou a volební a komisi návrhovou. 
Petr Holeček navrhl komisi mandátovou a volební a komisi návrhovou ve složení: Mgr. Jiří Bozděch, Ing. Ivan 
Lipovský, Jindřich Havlík. Žádné námitky nabyly vzneseny. 
Zastupitelstvo města volí komisi mandátovou a volební a komisi návrhovou: 
Mgr. Jiří Bozděch,                  pro 20: proti: 0, zdrželi se 1 
Ing. Ivan Lipovský,                  pro 20: proti: 0, zdrželi se 1 
Jindřich Havlík                   pro 20: proti: 0, zdrželi se 1 
Jindřich Havlík navrhuje, aby se předsedou návrhové a mandátní komise stal Mgr. Jiří Bozděch 
Členové komise volí předsedu komise Mgr. Jiřího Bozděcha. 
Hlasovalo:  21         

 
 

4. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady města 
Usnesení č. 10/7/04/1 Určení počtu členů rady města 
Petr Holeček navrhl počet členů rady města na 7 členů. Žádné námitky nabyly vzneseny. 
Zastupitelstvo města určuje počet členů rady města na funkční období 2010 – 2014 na 7 členů 
Hlasovalo: 21                                 pro: 21, proti: 0, zdrželi se 0 

 
Usnesení č. 10/7/04/2 Určení počtu místostarostů 
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním 
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. 
Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 
Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou určuje počet místostarostů na funkční období 2010 – 2014 na 2 
místostarosty. 
Hlasovalo: 21                 pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 10/7/04/3 Určení způsobu volby 

1. Předsedající navrhl schválit předložený návrh volebního řádu. Žádné námitky k předloženému 
volebnímu řádu nebyly vzneseny. 

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou schvaluje volební řád zastupitelstva města pro volbu rady města na 
funkční období 2010 – 2014  
Hlasovalo: 21                pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0 
 

2. Předsedající navrhnul veřejnou volbu. 
Zastupitelstvo města schvaluje veřejnou volbu rady města. 
Hlasovalo: 21                 pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0 

 
Usnesení č. 10/7/04/4 Volba starosty  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy: 
Člen zastupitelstva MUDr. Dušan Randák navrhl zvolit do funkce starosty Petra Holečka. 
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné jiné 
návrhy nebyly vzneseny. 
Předseda komise mandátové a volební a komise návrhové Mgr. Jiří Bozděch vyzval Petra Holečka navrženého na 
starostu města, aby vyjádřil své stanovisko, zda návrh přijímá. Petr Holeček souhlasí. 
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Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou volí starostou města na funkční období 2010 – 2014  
pana Petra Holečka 
Hlasovalo: 21 

Pro: 13 Proti: 0, zdrželi se:8 
Navržený pan Petr Holeček funkci starosty přijímá 

 
Usnesení č. 10/7/04/5 Volba místostarosty  
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarostů. Byly podány následující 
návrhy: 
Člen zastupitelstva Mgr. Pavel Rynt navrhl zvolit do funkce místostarosty Libora Lesáka a Ing. arch. Pavel 
Skalička navrhl na funkci místostarosty Ing. Marka Czechmanna. Před hlasováním byla dána možnost 
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny. 
Předseda komise mandátové a volební a komise návrhové Mgr. Jiří Bozděch vyzval navrženého Libora Lesáka na 
místostarostu města, aby vyjádřil své stanovisko, zda návrh přijímá. Libor Lesák souhlasí. 
Následně vyzval Ing. Marka Czechmanna, aby vyjádřil své stanovisko, zda návrh přijímá. Ing. Marek Czechmann 
souhlasí 
Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou volí místostarostou města na funkční období 2010 – 2014 pana 
Libora Lesáka                 Pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 8 
Navržený pan Libor Lesák funkci místostarosty přijímá 
Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou volí místostarostou města na funkční období 2010 – 2014 pana 
Ing. Marka Czechmanna                Pro: 13, proti: 0, zdrželi se: 8 
Navržený pan Ing. Marek Czechmann funkci místostarosty přijímá 
Hlasovalo: 21 

 
Usnesení č. 10/7/04/6 Volba dalších členů rady města 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů rady města. Byly podány následující 
návrhy: 
Petr Holeček navrhl za člena rady města Jana Špačka, další návrhy přednesl Libor Lesák- Marii Blažkovou, Ing. 
Petra Listíka a MUDr. Jana Tomaiera. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 
sdělit své stanovisko. Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny. 
Předseda komise mandátové a volební a komise návrhové Mgr. Jiří Bozděch postupně vyzval všechny navrčené 
členy do rady města, aby vyjádřil své stanovisko, zda návrh přijímají. Všichni souhlasí. 
 
Zastupitelstvo města volí členem rady města na funkční období 2010 – 2014  

Jana Špačka                  Pro 13, proti: 0, zdržel se: 8 
Marii Blažkovou                  Pro 13, proti: 0, zdržel se: 8  
Ing. Petra Listíka                 Pro 13, proti: 0, zdržel se: 8 
MUDr. Jana Tomaiera                 Pro 13, proti: 0, zdržel se: 8 

Všichni navržení a zvolení funkci radního města přijímají 
Hlasováno: 21 

 
Usnesení č. 10/7/04/7 Určení, dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 

1. Předsedající navrhl, aby členové zastupitelstva města vykonávající funkci starosty města a 
místostarostů města byli dlouhodobě uvolněni. 

Zastupitelstvo města Kralupy nad Vltavou určuje, dlouhodobě uvolněnými členy ZM starostu města Petra 
Holečka a místostarosty města Libora Lesáka a Ing. Marka Czechmanna. 
Hlasovalo: 21                   pro:16 proti: 0, zdrželi se: 5 
 

2. Určení pořadí místostarostů pro zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti ve smyslu, § 
104 zákona o obcích 

Předsedající navrhl následující pořadí: Libor Lesák, Ing. Marek Czechmann 
 
Zastupitelstvo města určuje pořadí místostarostů pro zastupování starosty v době v jeho nepřítomnosti ve 
smyslu, § 104, zákona o obcích, v pořadí: Libor Lesák, Ing. Marek Czechmann 
Hlasovalo: 21                 pro: 21, proti: 0, zdrželi se: 0 
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Předseda komise mandátové a volební a komise návrhové konstatuje, že: 
 
1)   Počet členů RM na funkční období 2010 - 2014 byl stanoven na: 7 
2)   Starostou města byl na funkční období 2010 - 2014 zvolen: Petr Holeček 
3)   Počet místostarostů na funkční období 2010 - 2014 byl stanoven na: 2 
4)   Místostarostou (místostarosty) města na funkční období 2010 - 2014 byli zvoleni: Libor Lesák  
       a Ing. Marek Czechmann 
4) Dalšími členy RM na funkční období 2010 - 2014 byli zvoleni: Jan Špaček, Marie Blažková, Ing. Petr Listík, 

MUDr. Jan Tomaier 
5) Dlouhodobě uvolněnými členy ZM pro výkon své funkce byli určeni: starosta Petr Holečeka 

místostarostové Libor Lesák a Ing. Marek Czechmann 
 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17,50 hod. 
 
 
Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 
2) Listina prokazující složení slibu členy zastupitelstva obce 
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 
5. Závěr 
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Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou 
z ustavujícího zasedání, konaného dne 10. listopadu 2010 

 
 

 Zastupitelstvo města volí: 
komisi mandátovou a volební a komisi návrhovou ve složení Mgr. Jiří Bozděch, Ing. Ivan Lipovský, Jindřich Havlík  

 
starostou města na funkční období 2010 – 2014 pana Petra Holečka 

 
místostarostou města na funkční období 2010 – 2014 pana Libora Lesáka a Ing. Marka Czechmanna   

 
členem rady města na funkční období 2010 – 2014 Jana Špačka, Marii Blažkovou, Ing. Petra Listíka a   
MUDr. Jana Tomaiera 

 
 
 

 Zastupitelstvo města určuje: 
ověřovateli zápisu Mgr. Miluši Volkovou a Mgr. Pavla Rynta  a zapisovatelem Lenku Procházkovou.  

 
počet členů rady města na funkční období 2010 – 2014 na 7 členů 

 
počet místostarostů na funkční období 2010 – 2014 na 2 místostarosty. 

 
dlouhodobě uvolněnými členy ZM starostu města Petra Holečka a místostarosty města Libora Lesáka a Ing. 
Marka Czechmanna. 

 
pořadí místostarostů pro zastupování starosty v době v jeho nepřítomnosti ve smyslu, § 104, zákona o obcích, 
v pořadí: Libor Lesák, Ing. Marek Czechmann 

 
 
 

 Zastupitelstvo města schvaluje: 
volební řád zastupitelstva města pro volbu rady města na funkční období 2010 – 2014  

 
veřejnou volbu rady města. 

 
 
 

ZÁPIS OVĚŘEN: 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …………… 2010, v ………hodin    …………………………………………………. 
                    Mgr. Pavel Rynt  
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2010, v ………hodin    …………………………………………………. 
          Mgr. Miluše Volková 
 

 
 
 
 
 
V Kralupech nad Vltavou dne …… ……… 2010    …………………………………………………. 
             Petr Holeček, starosta města 


