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Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou,

konaného dne 31. října 2018
v kinosále KD Vltava

Jednání řídil Petr Holeček a Ing. Marek Czechmann
Zahájeno: 17:00 hodin
Ukončeno: 17:55 hodin

Zapsala: Marcela Švecová, Michaela Žambůrková

Přítomni:

Czechmann Marek Ing.
Hejduk Stanislav
Hereinová Jiřina Mgr.
Holeček Petr

Kohm Jindřich Mgr.
Lesák Libor

Listík Petr Ing.
Ottis Ivan Ing.
Pacholíková Ivana Ing.
Pekárek Tomáš

Pohl Vojtěch Ing.
Prantl Filip
Síla Libor Mgr.
Škabrada Marek
Špaček Jan
Šuda Luboš
Truhlář Luboš Ing.
Vymětalík Vladimír Ing. Ph.D.
Závodský Petr Ing.

Omluveni:

Homolová Jana MUDr.

Luksík Martin Mgr.



Zahájení zasedání zastupitelstva, organizační záležitosti
Zasedání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou (ch51e též jako ,,zastupitelstvo") bylo zaMjeno v 17:00 hodin
dosavadním starostou města Petrem Holečkem (dále jako ,,předsedající").
Před zahčijením zasedání bylo členům města (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva
obce dle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volžx5ch do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném
ZněnÍ.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řMně svoh5no 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 Ihůty pro podání
ru5vrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula dne 19.10.2018 v 16:00 hodin a Mdný návrh
nebyl podán.
Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Kralupy nad Vltavou
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 22.10.2018 - do 01.11.2018. Součastně byla
zveřejněna na ,,elektronické úřední desce".

Předsedající schůze dále zprezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že
přítomno je 19 členů zastupitelstva (z celkového počtu 21 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Předsedající konstatoval, že jedru5ní se bude řídit dle platného Jednacího řádu ZM.
Jednací řád obdrželi všichni zastupitelé.

1- Složeníslibučlenyzastupitelstva
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 m«5 za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, v platném znění). Dále předal informaci, že MUDr. Dušan Randák se písemně vzdal
mandátu člena ZM a tento mandát přešel na prvního náhradníka Mgr. Jindřicha Kohma.
Následně všichni přítomní členové ZM řádně složili slib.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající nechal přečíst slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích" Slibuji
věrnost České republíce. 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)
ŽMný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

2- Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu

Bod programu: Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Ing. Ivanu Pacholíkovou a Ing. Ivana Ottise a zapisovatelkami
paní Michaelu Žambůrkovou a paní Marcelu Švecovou. K ru5vrhu nebyly vzneseny Mdné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 18 06 021

1. ZM určuje ověřovateli zápisu paní Ing. Ivanu Pacholíkovou a Ing. Ivana Ottise.
Před:isdajÍcí rhl hlasovat C) schválení ověřovritelů zá,oisi-í.'
r-Ilaso»ialo r:oH<em: 19 zasctipitalů
pro: !9
protí:O
zdržel ss.' 0

Nr5vrri usnssení «i přednaseném znění by! ?Ř]jA T' počt=m hlasů: .'l9
2. ZM určuje zapisovatelkami zápisu paní Marcela Švecovou a Michaelu Žambůrkovou.
?ředs=dající dal hlasovat O sch»iáler"íí zapiso»iatel:í'< zápistr.'
:-Ilr:isoiialo c.glkem: 19 zas»:upicahú
prO.49
,oroci. O

I'al=.l'ČC!r7el we. IJrSlá»irh tisnsssní v předoeseoém zn'ii"ií by"'Řj)14 r poči-em hlaSíĎ: L.)

2. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu



3- Volba komise mandátové, volební a komise návrhové

Bod programu: Volba komise mandátové, volební a komise návrhové
Předsedající navrhl sloučení mandátové, volební a návrhové komise.

Návrh usnesenÍč. 18 06 031

ZM schvaluje sloučení mandátové, volební a návrhové komise.
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Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo města hlasovalo o tříčlenné mandátové, volební a návrhové komisi
v tomto složení: Mgr. Jiřina Hereinová, pan Stanislav Hejduk a Ing. Luboš Truhlář.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Jiné návrhy nebyly vzneseny,
proto bylo hlasováno.

Návrh usneseníč. 18 06 03 2

ZM volí složení mandátové, volební a komise návrhové:
1. Mgr. Jiřina Hereinová
2. Pan Stanislav Hejduk
3. Ing. Luboš Truhlář

.'-y':=clsq.-'c1írí «ic I :»lasoíi.=t o složení komise mandátové, volební a komise návrhové:
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Členové komise mandátové, volební a komise návrhové volí předsedu komise. Po krátké poradě členů komise
navrhli zvolit do funkce předsedy mandátové, volební a komise návrhové Mgr. Jiřinu Hereinovou.

Návrh usnesenÍč. 18 06 03 3

ZM volí do funkce předsedy komise mandátové, volební a návrhové Mgr. Jiřinu Hereinovou.
,o;'eds:dcijící dal hlasovat o volbě předsedy komise mandátové, volební a komise návrhové:
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4- Schváleníprogramu

Bod programu: Schválení programu jednání ustanovujícího zasedání
Předsedající seznámil přítomné s předloženým návrhem programu uvedeným na pozvánce na ustavující ZM.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

Návrh usnesení č. 18 06 041

ZM schvaluje programu ustavujícího zasedání
5) Volba starosty a místostarosty/místostarostů a dalších členů rady města

5.1 Určení počtu členů rady města
5.2 UrčenÍ počtu místostarostů
5.3 Určení způsobu volby starosty a místostarosty/místostarostů a členů rady města
5.4 Volba starosty
5.5 Volba místostarosty/místostarostů
5.6 Volba dalších členů rady města

3. Volba komise mandátové, volební a komise návrhové

4. Schválení programu



5.7 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění

5.8 Určení pořadí místostarostů při zastupování starosty
6) Zřízenífinančníhoakontrolníhovýboru

6.1 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
6.2 Volba předsedy finančního výboru
6.3 Volba předsedy kontrolního výboru

7) Závěr
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5- Volba starosty, místostarosty/místostarostů a dalších členů rady města

Bod programu: Určení počtu členů rady města

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo města hlasovalo o složení rady města Kralupy nad Vltavou v počtu 7
členů. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo hlasováno.
Návrh usnesenÍč. 18 06 051

ZM určuje počet členů rady města na funkční období 2018 - 2022 na 7 členů.
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Bod programu: UrčenÍ počtu místostarostů

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty. Jiné návrhy nebyly vzneseny, proto bylo
hlasováno.

Návrh usnesenÍč. 18 06 05 2

ZM určuje počet místostarostů na funkční období 2018 - 2022 na 2 místostarosty.
?ředs=dající dá»u5 hlasoíicit o sctwálení pc=;Ďtrí míslosl:ai'ostů.
Hlasoiialo celkem: '!9 zastvnrtelŮ

piao.' í9
praotr.' O
zdržel sa: O
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Bod programu: Určení způsobu volby starosty, místostarostů a dalších členů Rady města

Předsedající konstatoval, že dle platného jednacího řMu ZM se volby provádí tajným hlasováním a následně
navrhl volit předmětné funkce veřejnou volbou a předložil ke schválení náwh volebního řMu umožňující
veřejnou i tajnou volbu.
Návrh usneseníč. 18 06 05 3

1. ZM schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarostů a dalších členů RM a předsedů výborů ZM.
Předsedající dává hlasoíiat o určení volby S r,A a r{ilS-r a dalšícťi členů Rí{A.'
Hlasovalo celker-rí: .19 zastupítelů
pro:29
proti.' O
zdržel se. O

ISíaaVl'h LiSneS'i'll l/ ,Or'aednC)';eném Zněnl .b'}l PR Ill'l r pOClem i'llClSLl." L ')
2. ZM schvaluje předložený volební řád ZM.
Předsedající dcrl ťdcisavac:
Hlasoiialo relker;"i: 19 za:tupícelr.í
,:»ro' !9

5. Volba starosty, místostarosty/místostarostů a dalších členů rady města



proti: O
zdržel se: O

Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 19

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta, v případně nezvolení žádného kandidáta bude
přistoupeno k volbě místostarostů. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi,
přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Dále bude přistoupeno k volbě dalších členů RM.

Bod programu: Volba starosty
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva pan Marek Škabrada navrhl zvolit do funkce starosty Ing. Marka Czechmanna.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům k podání dalších návrhů. Další návrhy nebyly podány.
Navržený kandidát kandidaturu přijal.

Návrh usnesení č. 18/06/05/4
ZM volí starostou města na funkční období 2018 - 2022 pana Ing. Marka Czechmanna.
Předsedající dal hlasovat o volbě starosty:
Hlasovalo celkem: 19 zastupitelů
pro:17
proti: O
zdržel se:2

Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 17

Navržený Ing. Marek Czechmann funkci starosty přijal.
Po zvolení starosty převzal zvolený starosta vedení zasedání a je dále veden jako předsedající.

Bod programu: Volba místostarostů
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrtíů na funkci dvou místostarostů. Byly podány následující
rí«'vrhy:

1) Člen zastupitelstva Ing. Petr Listík navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Libora Lesáka.
2) Člen zastupitelstva Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D. navrhl zvolit do funkce místostarosty Ing. Vojtěcha

Pohla.

Před hlasováním byla d«5na možnost zastupitelům k podání dalších návrhů. Další návrhy nebyly podány.
Oba navržení kandidáti kandidaturu přijali.

Návrh usnesení č. 18/06/05/5
1. ZM volí místostarostou města na funkční období 2018 - 2022 pana Libora Lesáka.
Předsedající dal hlasovat o volbě místostarosty:
Hlasovalo celkem: 19 zastupitelů
pro:17
proti: O
zdržel se:2

Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 17
Navržený pan Libor Lesák funkci místostarosty přijal.
2. ZM volí místostarostou města na funkční období 2018 - 2022 Ing. Vojtěcha Pohla.
PředsedajÍcí dal hlasovat o volbě místostarosty:
Hlasovalo celkem: 19 zastupitelů
pro:18
proti: O
zdržel se: 1

rMvrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 18
Navržený Ing. Vojtěch Pohl funkci místostarosty přijal.

Bod programu: Volba dalších členů rady města
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci členů rady města. Byly podány následující
návrhy:

1) Č]enzastupitelstvapanPetrHolečeknavrhlzvolitdofunkcečlenaradyměstapanaMarkaŠkabradu.
2) Člen zastupitelstva pan Špaček navrhl zvolit do funkce člena rady města Ing. Ivanu Pacholíkovou.
3) Člen zastupitelstva pan Libor Lesák navrhl zvolit do funkce člena rady města Ing. Petra Listíka.



4) Člen zastupitelstva pan Ing. Vojtěch Pohl navrhl zvolit do funkce člena rady města Ing. Vladimíra
Vymětalíka, Ph D.

5) ČlenzastupitelstvapanStanislavHejduknavrhlzvolitdofunkcečlenaradyměstapanaTomáše
Pekárka.

ŽMné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Předseda komise mandátové a volební a komise návrhové Mgr. Jiřina Hereinová postupně vyzvala všechny
navrzené kandidáty do funkce člena rady města, aby se vyjádřili, zda návrh přijímají.
Všichni kandidaturu přijali.

Návrh usnesení č. 18/06/05/6
1. ZM volí členem rady města na funkční období 2018 - 2022 pana Tomáše Pekárka
Předsedající dal hlasovat o volbě člena rady města:
Hlasovalo celkem: 19 zastupitelů
prp:3
proti: 10
zdržel se:6

Návrh usnesení v předneseném znění nebyl PŘIJAT počtem hlasů: 16
2. ZM volí členem rady města na funkční období 2018 - 2022 Ing. Vladimíra Vymětalíka, Ph.D.
Předsedající dává hlasovat o volbě člena rady města:
H/OSOV(7/O celkem: 19 zastupitelů
pro: 18
protr: 0
zdržel se: 1

N«avrh usnesení v předneseném znění byj PŘIJAT počtem hlasů: 18
3. ZM volí členem rady města na funkční období 2018 - 2022 Ing. Petra Listíka.
Předsedající dává hlasovat o volbě členr» mdy města:
Hlasovalo celkem: 19 zastupiteíů
pro:18
proti: O
zdržel se: 1

Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 18
4. ZM volí členem rady města na funkční období 2018 - 2022 Ing. Ivanu Pacholíkovou.
Předsedající dává hlasovat o volbě člena rady města:
Hlasovalo celkem: 19 zastupitelů
pro: 18
proti: O
zdržel se.' 1

Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 18
S. ZM volí členem rady města na funkční období 2018 - 2022 pana Marka Škabradu.
Předsedající dává hlasovat o volbě člena rady města:
H/OSOV(7/O celkem: 19 zastupitelů
pro:18
protr: O
zdržel se: 1

Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 18
Všichni navržení a zvolení funkci člena RM přijali.

Bod programu: Určení, které funkce budou členové zastupítelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(§ 71 zákona o obcích)
Předsedající navrhl, aby funkce starosty o dvou místostarostů byly vykončivány jako uvolněné ve smyslu § 7
zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení č. 18/06/05/7
ZM v souladu s !g 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, ;;e pro výkon funkcí starosty a dvou místostarostů
budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolnění.
Předsedající dal hlasovat o schválení uvolnění některých členů ZM:
Hlasovalo celkem: 19 zastuprtelů
pro: 19
proti: O
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Bod programu: Určení pořadí místostarostů pro zastupování starosty města v době jeho nepřítomností
ve smyslu § 104 zákona o obcích
Předsedající navrhl, aby pořadí místostarostů pro zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti bylo
následující:

1. Místostarosta pan Libor Lesák
2. Místostarosta Ing. Vojtěch Pohl

Jiný ru5vrh nebyl podán.

Návrh usnesení č. 14 08 05 8

ZM určuje pořadí místostarostů k zastupování starosty v době v jeho nepřítomnosti ve smyslu § 104 zákona
o obcích, v pořadí:

1. Místostarosta pan Libor Lesák
2. Místostarosta Ing. Vojtěch Pohl
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rllC]SO VC'lO C'3 !!'. .':' i"i7 .' I! .9 7rr,5 i'l!"]l €ejL'!

p í-O .' ."! 5
proii: O
7dl"Zoel 2a"E'. 3
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6- Zřízení finančního a kontrolního výboru
Bod programu: Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 11 7 odst. 2 a § 84
odst. 2 písm. / zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se
zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výborů, který musí být lichý (š 11 7 odst. 3
zákona o obcích ), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 4 zákona o obcích).
Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen
zastupitelstva (§ 11 7 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního a finančního výboru nemůže být starosta,
místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní pr«ace na městském úřadu
(§ 119 odst. 1 zákona o obcíctí).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor o kontrolní výbor, přičernž kaMý z nich bude mít
5 čleríů.

Jiný náwh nebyl podán.
Ing. Ottis konstatoval, že dle jeho názoru je 3 členná komise riziko a 5 členů je optimální počet.

Návrh usnesení: 18 06 061

ZM zřizuje finanční a kontrolní výbor, oba výbory budou mít 5 členů.
?ředs=cJují=í dal hlaso»iar- o určení počtu členů výborů
:-Ilasovalo cel!<em: 19 zasti-ipi«slů
pro:19
proti: O
zdržel ss.' O

iS]ávrh usnesení v ,oředneseném zriění byj k'Ř]} 4 í' počtem hlasů: '1 {»

Bod programu: Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byl podán
následující návrh:
Člen zastupitelstva pan Stanislav Hejduk navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Ing. Ivana Ottise.
Navržený kandick5t kandidaturu přijal.

Návrh usnesení: 18 06 06 2

ZM volí předsedou finančního výboru Ing. Ivana Ottise.
,o7arls=dající dcil hjasovat o volbě předsedy FV
:-Ilcisoiialo cel!<rrn: 19 zascu,ojtelů
píaO." t8

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
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Navržený Ing. ívan Ottis funkci předsedy FV přijal.

Bod programu: Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající V)/ZVO/ členy zastupitelstva k podčnání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byl podán
následující ru5vrh:
Člen zastupitelstva pan Filip Prantl navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana Tomáše Pekárka.
Navržený kandidát kandidaturu přijal.

Návrh usnesení: 18 06 06 3

ZM volí předsedou kontrolního výboru pana Tomáše PeMrk«».
.o.'=cls=dc'ílí-:í acíl .'»lasci»irri o volbě předsedy KV
' Iki»O '/!'!!') r.-(2 I:a; Z' í'il .' "!9 č Z.J ':'-! Ol!.:'! II:I

,')I-0, I,)
7.)I'-C i.i ,' ( l
'<r:('@'..al z7.,' ..i.

I'hfi"ril '.!Sil0'i.:'!:': l/ 'n"8C:;18»8i'(érí'l 7něnl ')l/l "%" I al Í" Mřl3rn :'ilry.)i,'Í." L Šl  INavržený pan Tomáš PeMrek funkci předsedy KV přijal.
' ZÁVĚR

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 17:55 hod.

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členy zastupitelstva města
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle Eí 93 odst. 1 zákona o obcích
ZÁPIS OVĚŘEN:

A

0/
141

(,r,l{:
<a)44J'V Kralupech nad Vltavou dne .(!.':........."'/ }]]'-" T" .......................':.a...........':w.,...............2018, v ......,:...:ohodinIng. Ivana Pacholíková

/ .. ..-'i *-'il/ t  '/L - . ;,7.i...a, , .,/',,,V Kralupech nad Vltavou dne <'./l: <:.Ú. 2018, v .!"..7.."NoCáin //
Ing. Ivan Ottis;".a 'a 'u,k-'y( c   ,(í!'Í-4 Áa"""- ,3';3-ST" " l

V Kralupech nad Vltavou dne ............... 2018, v......... hodin ' }-í-  ,o,.' , Ing.MarekCzechmann
Í -" ":"-' :a":Ji '. " ostarosta mesta

I: ,..jl.,
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'í' .1 l .0!-€ ') ' la:a'i - "
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7. ZÁVĚR



LISTINA PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZM
NA USTAVUJÍCÍM VEŘEJNÉM ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

KRALUPY NAD VLTAVOU DNE 31.10.2018

( poldpis

l

7 7/

Palackého nám 1, 278 0l Kralupy nad Vltavou
tel.: al5 739 81 1, fax 315 723 479, , E-mail: mesto@,mestokralupy.cz,, fax 315 723 479, , E-i

IČO: 236977, DIČ: 0=ll:044-236977
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Czechmann Marek Ing. čo'vyjí-, ,
J,l,'

Hejduk Stanislav ,=]l
Hereinová Jiřina Mgr. ' " a ')""<"' i' Í ') X! t,»,.! 'J' .:i'[l>ayí)"  i'

}'

Holeček Petr " - íAXJ"í,'lí;]'
Homolová Jana MUDr. bmluvena

Kohm Jindřich Mgr.
/ -'a<12, - ///': ,.1"" X /" ' ů-- --' (,

LesákLibor ' ,.J'4,í::ý )
Listík Petr Ing. , 1. .1 /'Ď 4 j /},.'Vl=}4/tiÍÁ )
Luksík Martin Mgr. omluven

.4 .=

/ # a.

Ottis Ivan Ing.
/

. ,., ,l)'-l'-'v-'o '- )»l>i.i t-x",}. '".

Pacholíková Ivana Ing. , . /a U . ií
,", ,,y

Pekárek Tomáš ,-l
Pohl Vojtěch Ing. aa' a'Č'-, -

!;"" ,- ' 4"a .
,ů

Prantl Filip { aí-ň ,/-'
/},."/,/
/"

Síla Libor Mgr. /!

 (
Škabrada Marek ..l

%// (;)J , ,/';),/:.> ,- ,' x'- :
' / =-'-' - ..k=. Ts, "-1' !i i .

Špaček Jan Á í' s ' ilaa'l'Jl'  I ,iaí+ a': ! ';"'jU'Ž" 'L í
L

Šuda Luboš " ,- " / -]. z,.,
Truhlář Luboš Ing. '/ 

í' /' / x ,,%' <.a /,' / // . ..l,, l,,la' .,=(y' e",-a /
Vymětalík Vladimír Ing. ph.o. " y-, , .,-t,,= =/' "'/'a a

í

» ./ .----

Závodský Petr Ing. .11:'= ,,741 l-' /'.,,íĎ6 . . a



Město Kralupy nad Vltavou
ů š Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Slib

člena Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonóvat svědomitě, v zájmu města 0 jeho občanů a řídit se Ústavou

o zókony České republiky."

(podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů)

S 'm od isem otvrzuoisloženíslibu r

/podpis-=,'1. Czechmann Marek Ing.

Ý aia'4/ I:""] /2. Hejduk Stanislav3. HereinováJiřinaMgr. ,i,,yx.lL,, ,I],,,,,la4,; lá ' "j4. Holec'ekPetr k5. Homolová Jana MUDr.

6. KohmJindřichMgr. ý'.=:'1 ,/'/., / ,1 'Fl,.- /
7. Lesák Libor (!],{{,44 " " . h"/i',

't'[dL,
, 1.8. ListíkPetrlng. ý'.),

1/"

9. LuksíkMartinMgr. oí,"í ' 'o'a'a""'a/'aa
10. Ottis Ivan Ing.11. Pacholíková Ivana Ing. .:;,,(4,6 &,-'i-,li

12. PekárekTomáš 4;ý'l[:o'-'13. PohlVojtěchlng. fi ,i"14. PrantlFilip !«/];f--/:x'15. SílaLiborMgr. (
o"a""""

,

,r-, -!.,<,16. Škabrada Marek

17. ŠpačekJan

18. ŠudaLuboš Í!-a..;")Ir----J§$- '-19- Truhla""r LubOS' lng- '/i,Á',i,t, Á'r'.. 4a l/"a"
'-,-Z-J 20. Vymětalík Vladimír Ing. ph.o.21. ZávodskýPetrlng. //í?];,,,/.7f/ '1V Kralupech nad Vltavou dne 31. října 2018 ,

(,/
Palackého nám. 1, 278 0l Kralupy nad Vltavou

tel.:315739811,fq3l5723479,E-mail:mesto mestokralu .cz,
ICO: 236977 DIC: 044-236977

1. Czechmann Marek Ing. "tYl
2. Hejduk Stanislav Ý aiyíÁ /:"] / J r

3. Hereinová Jiřina Mgr. './. . / l, " (, " "ív{! .'l4'»A, ). 'l" ! !f'i'lJ' l . l
4. Holeček Petr oívi'7' ý
5. Homolová Jana MUDr. )/ u-

.- . ..7

6. Kohm Jindřich Mgr. ,<> -. ,4.í, %'/, .... .,Hlíll, /, 
7. Lesák Libor " ,Ní- '%r=)(«i(Á" 'í
8. Listík Petr Ing. i:' . ' . h'/ ;,ř I],í Al/"Ťkuí ,
9. Luksík Martin Mgr. ;, '7" !í - "-'

t's"l " .al I::i a
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io. Ottis Ivan Ing. '/

.,. (/,/'k .' ,'/vl.'cs Y. '-/a"'í11. Pacholíková Ivana Ing.

12. Pekárek Tomáš ,;-[-.
13. Pohl Vojtěch Ing. .. í''/ } a..7 [,f ,a /ia ,/ ,-' /
14. Prantl Filip '{;Žl-f- "
15. Síla Libor Mgr. '-:l'L( ),'
16. Škabrada Marek Í/

,

17. Špaček Jan

18. Šuda Luboš i! , '>ii r : - , Jsy"] iM, 'lív &-' %.
19. Truhlář Luboš Ing. ,k - a/u.," ['.,Jť'Í; 4

/-Z.

20. Vymětalík Vladimír Ing. ph.o. ',A,,7.J
21. Závodský Petr Ing. 1/a'aa..!"i-',, l"a"i' ".,



Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1

278 0l Kralupy nad Vltavou
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INFORMACE

o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou v souladu s ust. § 93 odst. 1 zákona č. 128/200 sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, tímto informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kralupy nad
Vltavou, svolaného dosavadním starostou města Petrem Holečkem.

Místo konání: Město Kralupy nad Vltavou, kinosál KD Vltava, Seifertovo nám. 706

Čas konání: 31. října 2018 od 17:00 hodin

NavrŽený program:
1) Složení slibu členů zastupitelstva města
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Volba komisí mandátové, volební a komise návrhové
4) Schválení programu
5) Volba starosty a místostarosty/místostarostů a dalších členů rady města

5.1 Určení počtu členů rady města
5.2 Určení počtu místostarostŮ
5.3 Určení způsobu volby starosty a místostarosty/místostarostů a členů rady města
5.4 Volba starosty
5.5 Volba místostarosty/místostarostů
5.6 Volba dalších členů rady města
5.7 Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě

uvolnění

5.8 Určení pořadí místostarostů při zastupování starosty
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru

6.I Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
6.2 Volba předsedy finančního výboru
6.3 Volba předsedy kontrolního výboru

7) Závěr

V Kralupech nad Vltavou, dne: 22. 10. 2018

vyvěšeno: 22. 10. 2018

sejmuto: 1. 11. 2018

IČ: 00236977

ýlSr@

!!!'
DIC:: CZOO236977

/

f% J?
Petr!-Ioleček

dosavadní starosta města Kralupy nad Vltavou

telefon: 315 739 811 e-mail: mesto@mestokralupy.cz


