Zápis

č. 2

o ustavujícím veřejném zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města v Kralupech nad Vltavou,
konaném dne 8. listopadu 2006 v KaSS Vltava v Kralupech nad Vltavou
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přítomni: 21 členů zastupitelstva města
občané města
Program: Ustavující veřejné zasedání ZM Kralupy n.Vlt. , konané dne 1. 11. 2006, bylo po
projednání bodu programu 4. – Volba volební a návrhové komise, na základě usnesení
ZM přerušeno na dobu 7 dnů, tj. do 8.11. 2006.
Dnešní ustavující veřejné zasedání ZM Kralup n.Vlt. bude pokračovat projednáním
zbývajících bodů programu:
5. Volba starosty města a místostarosty(ů) města
6. Volba dalších členů Rady města Kralup nad Vltavou
7. Zpráva návrhové komise, závěr
Ing. Evžen Listík, pověřený člen ZM, zahájil dnešní ustavující zasedání. MUDr. Arnošt Řenč,
předseda volební komise, se ujal volby starosty města, jeho místostarostů a dalších členů rady města.
Nově zvolený starosta města, pan Petr Holeček, se ujal řízení dalšího jednání zastupitelstva města.
Zahájeno: 16,3o hod.
Ukončeno: 17,oo hod.
Ing. Evžen Listík, pověřený člen ZM, přivítal všechny přítomné na pokračujícím ustavujícím veřejném
zasedání zastupitelstva města. Prohlásil, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno, je přítomno 21
členů ZM, tzn. že zasedání je usnášeníschopné.
Ing. Evžen Listík požádal členy volební komise, aby zvolili svého předsedu. Po oznámení jména
zvoleného předsedy komise, MUDr. Arnošta Řenče, požádal předsedu volební komise, aby se ujal
dalšího řízení dnešního zasedání.
Předseda volební komise navrhl, aby volba o počtu členů rady města proběhla veřejnou formou. Zeptal
se členů ZM, zda má někdo k předloženému návrhu jiný návrh či připomínku? Námitka vznesena
nebyla a s veřejným hlasováním o volbě počtu členů rady města souhlasilo 21 členů ZM.
Návrh, aby počet členů Rady města Kralupy n.Vlt. ve funkčním období 2006 – 2010 byl v maximálně
možném počtu dle zákona o obcích, tj. celkem 7 členů schválilo 21 členů ZM.
Návrh, aby volba o počtu místostarostů proběhla veřejnou formou schválilo 21 členů ZM.
Počet místostarostů pro volební období 2006 – 2010 byl stanoven na 2 (dva) pro 20, zdržel 1
Návrh, aby volba starosty města, obou jeho místostarostů i dalších členů rady města proběhla veřejnou
formou schválilo 21 členů ZM.
Předseda volební komise přistoupil k volbě starosty města. Požádal o návrhy kandidátů na funkci
starosty města.
Ing. Czechmann navrhl, aby starostou města byl zvolen p.Petr Holeček (Volba pro město)
p.Hejduk navrhl kandidáta MUDr. Arnošta Řenče (KAN)
Na dotaz, zda oslovení kandidaturu přijímají, odpověděl kladně pan Petr Holeček, MUDr. Řenč
kandidaturu nepřijal.
Proběhlo hlasování o volbě nového starosty města pana Petra Holečka –pro 16, proti 2, zdržel 3
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Ing. Listík, pověřený člen ZM, oznámil že předává řízení dalšího jednání zastupitelstva města nově
zvolenému starostovi města. Nově zvolený starosta města převzal dekorování, poděkoval za zvolení a
požádal předsedu volební komise, aby pokračoval v další volbě.
Předseda volební komise požádal o návrhy kandidátů na funkci místostarosty města.
Ing. Czechmann navrhl k nominaci Mgr. Šárku Drobnou (Volba pro město) a pana Kyllara (ČSSD).
Oba dva kandidaturu přijali.
Proběhlo hlasování o volbě Mgr. Šárky Drobné na funkci místostarostky města – pro 12, zdržel 9
Proběhlo hlasování o volbě pana Kyllara Františka na funkci místostarosty města – pro 11, proti 5,
zdržel 5
Předseda volební komise požádal o návrhy kandidátů zbývajících členů rady města.
Starosta města navrhl k nominaci Ing. Czechmanna Marka (Volba pro město), Mgr. Bozděcha Jiřího
(Volba pro město) a pana Havlíka Jindřicha (ČSSD).
Ing. Materna navrhl k nominaci pana Hejduka Stanislava (KSČM).
Mgr. Klepáčová navrhla k nominaci Ing. Berita Ladislava („Pro Kralupy“)
Všichni jmenovaní kandidaturu přijali.
Proběhlo hlasování o volbě Ing. Czechmanna Marka za člena rady města – pro 19, zdržel 2
Proběhlo hlasování o volbě Mgr. Bozděcha Jiřího za člena rady města – pro 14, zdržel 7
Proběhlo hlasování o volbě pana Havlíka Jindřicha, DiS za člena rady města – pro 14, zdržel 7
Proběhlo hlasování o volbě pana Hejduka Stanislava za člena rady města – pro 3, proti 8, zdržel 10
Proběhlo hlasování o volbě Ing. Berita Ladislava za člena rady města – pro 12, zdržel 9
Předseda volební komise navrhl, aby hlasování o určení dlouhodobě uvolněných členů ZM pro výkon
funkce proběhlo veřejně – pro 21
Starosta města přednesl návrh na určení dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města pro výkon
funkce starosty města a jeho místostarostů – pro 19, zdržel 2
Nově zvolený starosta města poděkoval za účast přítomným občanům našeho města jménem celé nové
rady města i zvolených členů zastupitelstva města. Zároveň poděkoval za důvěru a za zvolení.

3–
Usnesení Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou z ustavujícího veřejného zasedání
konaného dne 1. a 8. listopadu 2006
1) ZM zvolilo mandátovou komisi ve složení: předseda pan Hejduk Stanislav, členové pan
Roubek Vladimír a pan Šuda Luboš.
2) ZM bere na vědomí provedenou kontrolu osvědčení o zvolení členů zastupitelstva města a
složení zákonem předepsaného slibu člena zastupitelstva města jednotlivými členy ZM.
3) ZM schválilo návrhovou komisi v tomto složení: předseda Ing. Czechmann Marek, členové
pan Lesák Libor a Mgr. Volková Miluše.
4) ZM schválilo volební řád pro ustavující zasedání zastupitelstva města.
5) ZM zvolilo tříčlennou volební komisi v tomto složení: MUDr. Arnošt Řenč, Ing. Josef
Materna, pan Jindřich Havlík, DiS a vzalo na vědomí zvoleného předsedu volební komise
MUDr. Arnošta Řenče.
6) ZM pověřilo vykonáváním pravomocí uvedené v ust. § 107, odst. 1, do doby pokračování
ustavujícího zasedání Ing. Evžena Listíka.
7) ZM schválilo, aby počet členů Rady města Kralupy n.Vlt. ve funkčním období 2006 – 2010
byl v maximálně možném počtu dle zákona o obcích, tj. celkem 7 členů.
8) ZM zvolilo pana Petra Holečka starostou města pro volební období 2006 – 2010.
9) ZM stanovilo počet místostarostů pro volební období 2006 – 2010 v počtu 2.
10) ZM zvolilo Mgr. Šárku Drobnou a pana Františka Kyllara místostarosty města pro volební období
2006 – 2010.
11) ZM zvolilo Ing. Czechmanna Marka, Mgr. Bozděcha Jiřího, pana Havlíka Jindřicha, DiS a Ing.
Berita Ladislava za členy Rady města Kralupy n.Vlt. pro volební období 2006 – 2010.
12) ZM schválilo návrh na určení dlouhodobě uvolněných členů ZM pro výkon funkce starosty města
a jeho místostarostů.
(Usnesení ZM Kralupy n.Vlt. z ustavujícího veřejného zasedání, konaného dne 1. a 8. listopadu 2006
schválilo 21 členů ZM)

Ověřovatelé:

Mgr. Klepáčová Milena
Mgr. Hereinová Jiřina

Starosta města:

p. Holeček Petr

