Zápis

č. 1

o ustavujícím veřejném zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města v Kralupech nad Vltavou,
konaném dne 1. listopadu 2006 v KaSS Vltava v Kralupech nad Vltavou
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: 21 členů zastupitelstva města
občané města
Program: 1. Určení zapisovatele a ověřovatele
2. Kontrola osvědčení o zvolení
3. Složení slibu členů Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou
4. Volba volební a návrhové komise
5. Volba starosty města a místostarosty(ů) města
6. Volba dalších členů Rady města Kralup nad Vltavou
7. Zpráva návrhové komise, závěr
Po úvodním zahájení Mgr. Pavlem Ryntem, dosavadním starostou města, převzal řízení ustavujícího
zasedání Ing. Evžen Listík (nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva města).
Zahájeno: 16,3o hod.
Ukončeno: 17,04 hod.
Dosavadní starosta města Mgr. Pavel Rynt zahájil dnešní ustavující zasedání. Přivítal všechny
přítomné a prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a podle prezenční listiny je přítomno
21 nově zvolených členů zastupitelstva města, tzn. že jednání je usnášeníschopné. Poté Mgr. Pavel
Rynt předal slovo panu Ing. Evženu Listíkovi, jakožto nejstaršímu členovi zastupitelstva města (ust. §
91 zákona o obcích).
Ing. Evžen Listík, v souladu se zákonem o obcích, určil za zapisovatele ustavujícího zasedání
zastupitelstva města paní Hanu Dobešovou a za ověřovatele zápisu Mgr. Klepáčovou Milenu a Mgr.
Hereinovou Jiřinu – pro 21.
Pro kontrolu osvědčení o zvolení členů ZM, které vydal registrační úřad, je nutné zvolit mandátovou
komisi. Ing. Evžen Listík navrhl, aby komise byla tříčlenná a v následujícím složení: předseda – pan
Hejduk Stanislav, členové – pan Roubek Vladimír a pan Šuda Luboš – pro 21.
Poté Ing. Evžen Listík požádal mandátovou komisi o kontrolu osvědčení o zvolení členů zastupitelstva
města.
Pan Hejduk Stanislav, předseda mandátové komise, konstatoval, že do Zastupitelstva města Kralup
nad Vltavou pro volební období 2006 – 2010 byli řádně zvoleni tito zastupitelé:
Ing. Ladislav Berit
paní Marie Blažková
Mgr. Jiří Bozděch
Ing. Marek Czechmann
Mgr. Šárka Drobná
pan Jindřich Havlík, DiS
pan Stanislav Hejduk
Mgr. Jiřina Hereinová
pan Petr Holeček
PharmDr. Kamil Kalousek

Mgr. Milena Klepáčová
pan František Kyllar
pan Libor Lesák
Ing. Ivan Lipovský, CSc.
Ing. Evžen Listík
Ing. Josef Materna
RNDr. Andrej Plecháček
pan Vladimír Roubek
MUDr. Arnošt Řenč
pan Luboš Šuda
Mgr. Miluše Volková

Po provedené kontrole osvědčení o zvolení členů ZM, složili jednotliví členové zastupitelstva města
zákonem předepsaný slib člena zastupitelstva města.
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Dosavadní starosta, Mgr. Pavel Rynt, jakožto svolavatel ustavujícího zasedání, předložil zastupitelstvu
města návrh dalšího programu ustavujícího zasedání v této podobě:
- volba návrhové a volební komise
- volba starosty města a místostarosty(ů) města
- volba dalších členů rady města
- zpráva návrhové komise, závěr
Přednesený návrh dalšího programu ustavujícího veřejného zasedání schválilo 21 členů ZM.
Pro přípravu návrhu usnesení z ustavujícího zasedání byla schválena návrhová komise v tomto
složení:
předseda – Ing. Czechmann Marek, členové – p. Lesák Libor a Mgr. Volková Miluše – pro 21.
Návrh předloženého volebního řádu pro ustavující zasedání zastupitelstva města schválilo 21 členů
ZM.
Pro nadcházející volby byla zvolena tříčlenná volební komise v tomto složení: členové – MUDr.
Arnošt Řenč, Ing. Josef Materna, pan Jindřich Havlík,DiS – pro 21
Z důvodu požadavku jednotlivých zvolených stran na přerušení ustavujícího zasedání do doby, než
dojde ke konsenzu, kdy bude možné zvolit všechny představitele města, dal Ing. Listík návrh na
přerušení ustavujícího zasedání na dobu: 7 dní, nebo 14 dní.
Hlasováno o souhlasu s přerušením ustavujícího zasedání zastupitelstva města na dobu 14 dní – pro
10, proti 9, zdržel 0.
(Z důvodu špatného součtu hlasů došlo k novému hlasování) – pro 10, proti 8, zdržel 3
Hlasováno o souhlasu s přerušením ustavujícího zasedání zastupitelstva města na dobu 7 dní –pro 21
Následovala volba pověřeného člena ZM (podle § 107, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. v platném
znění), který bude vykonávat pravomoci uvedené v ust. § 107, odst. 1, do doby pokračování
ustavujícího zasedání.
Navržen byl Ing. Evžen Listík – pro 20, proti 0, zdržel 0

Ověřovatelé:

Mgr. Klepáčová Milena
Mgr. Hereinová Jiřina

Ing. Listík Evžen, pověřený člen ZM (dle § 107, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění)

