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Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou,

konaného dne 19. října 2022
v kinosále KD Vltava

Jednání řídil
Zahájeno:
Ukončeno:
Zapsala:

Přítomni:
DoležálekJan
Hejduk Stanislav
Holeček Petr
Kovářová Barbora
Lesák Libor
Ing. Listík Petr
Mgr. Luksík Martin
Marek Petr
Novák Josef
Ing. Pacholíkova Ivana
Pekárek Tomáš
Ing. Pohl Vojtěch
Smejkalová Dana
Škabrada Marek
Špaček Jan
Suda Luboš
Ing. Truhlář Luboš
Ing. Vymětalík Vladimír, Ph.D.

Omluveni:
Mgr. Hereinová Jiřina
Mgr. Síla Libor
Prantl Filip

Nepřítomni:

Ing. Marek Czechmann a Libor Lesák
17:00 hodin
18:04 hodin
Marcela Švecová, Michaela Žambůrková
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"Zahajemzasedani zastupitelstva, organizační záležitostil.

:'^^-:'^.":^'i^

Zasedání Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou (dále též jako „zastupitelstvo") bylo zahájeno v 17:00 hodindosavadním starostou města Ing. Markem Czechmannem (dále jako „předsedající") přivítáním všech přítomných.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo rádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., oobcích (obecní zřízení) v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu naneplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula dne 07.10.2022 v 16:00 hodin a žádný návrh nebyl podán.
Informace o konání ustavujícího ZM, podle § 93 odst. l zákona o obcích, byla na úřední desce Městského úřadu Kralupynad Vltavou zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 10.10.2022 - do 20.10.2022.
Předsedající dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha c. l) konstatoval, že přítomno je 18 členůzastupitelstva (z celkového počtu 21 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné.
Předsedající konstatoval, že jednání se bude řídit dle platného Jednacího řádu ZM.Jednací řád obdrželi všichni zastupitelé.
2. Složení slibu členů zastupitelstva města

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 slibus výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí).
Následně všichni přítomní členové ZM řádně složiti slib.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: „Slibuji věrnost Českérepublice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a Jeho občanů ařídit se Ústavou a zákony České republiky" a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibupříslušným podpisem slibu (příloha č. 2) a pronesením slova „slibuji."Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

R 3. Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatelů zápisu
Bod programu: Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatelů zápisuPředsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu paní Barboru Kovářovou a Ing. Vladimíra Vymětalíka, Ph.D.K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení č. 22/06/03/1
ZM volí ověřovateli zápisu paní Barboru Kovářovou a Ing. Vladimíra Vymětalíka, Ph.D.
Předsedající dal hlasovat o schválení ověřovatelů zápisu:
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 17proti: O
zdržel se: l
Návrh usnesen! v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 17
Předsedající určil zapisovatelkami paní Marcelu Švecovou a Michaelu Žambůrkovou.
4. Volba komisí mandátové, volební a komise návrhové

Bod programu: Volba komise mandátové, volební a komise návrhovéPředsedající navrhl sloučení mandátové, volební a návrhové komise. Jiné návrhy nebyly vzneseny.
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Návrh usnesení č.22/06/04/1
ZM schvaluje sloučení mandátové, volební a návrhové komise.

Předsedající dal hlasovato sloučení komisí:
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 18
proti: O
zdržel se: O
Návrh usnesení v přednesenémznění byl PŘIJAT počtem hlasů: 18

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo města hlasovalo o tříčlenné mandátové, volební a návrhové komisi v tomto
složení: Ing. Ivana Pacholíkova, Stanislav Hejduk a Jan Špaček. Jiné návrhy nebyly vzneseny.

Návrh usnesení č. 22/06/04/2
ZM volí složení mandátové, volební a komise návrhové:

l. Ing. Ivana Pacholíkova
2. Stanislav Hejduk
3. Jan Špaček

Předsedající dal hlasovat o složení komise mandátové, volební a komise návrhové:
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 18
proti: O
zdržel se: O
Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 18

Předsedající vyzval členy komise, aby ze svých řad zvolili předsedu komise.

Členové komise mandátové, volební a komise návrhové zvolili předsedou komise Ing. Ivanu Pacholíkovou.

5.
^•sss^

ti- Schválení programu i':- •W'3SK^S^y^S:íS!'!''".^fi^-i'SS:^^^3^\

Bod programu: Schválení programu jednání ustanovujícího zasedání
Předsedající seznámil přítomné s předloženým návrhem programu uvedeným na pozvánce na ustavující zasedání ZM.
Následně vyzval k podání případných návrhů na změny a doplnění programu, žádné nebyly navrženy.

Návrh usnesení č. 22/06/05/1
ZM schvaluje program ustavujícího zasedání:

6) Volba starosty a místostarosty/místostarostů a dalších členů rady města
6.1. Určení počtu členů rady města
6.2. Určení počtu místostarostů
6.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty/místostarostů a členů rady města
6.4. Volba starosty
6.5. Volba mťstostarosty/místostarostů
6.6. Volba dalších členů rady města
6.7. Určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat

jako dlouhodobě uvolnění a neuvolnění
6.8. Stanovení výše odměny pro dlouhodobě neuvolněné členy zastupitelstva města

vykonávající funkci starosty a místostarosty
6.9. Určení pořadí místostarostů při zastupování starosty

7) Zřízení finančního a kontrolního výboru
7.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
7.2. Volba předsedy finančního výboru
7.3. Volba předsedy kontrolního výboru

8) Závěr
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Předsedající dal hlasovat o schválení následujícího programu zasedání:

Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 18
proti: O
zdržel se: O
Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘUAT počtem hlasů: 18

6. Volljá starosty, místostarostý/místostarostů a dalších členů rady města

Bod programu: Určení počtučlenů rady města
Radu města tvoří starosta, m ístostarosta/místosta roštové a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva města.
Počet členů rady města musí být lichý a činí nejméně 5, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů
zastupitelstva obce. Z čehož vyplývá, že v našem městě, kdy máme 21členné ZM, může být volena RM
o 5 nebo 7 členech.

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo města hlasovalo o složení Rady města Kralupy nad Vltavou v počtu 7 členů. Jiné
návrhy nebyly vzneseny, následně bylo hlasováno.

Návrh usnesení č. 22/06/06/1
ZM určuje počet členů rady města na funkční období 2022-2026 na 7 členů.
Předsedající dal hlasovat o schválení počtu členů RM:
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 16
proti: O
zdržel se: 2
Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 16

Bod programu: Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo určilo mít dva místostarosty.
S. Hejduk vznesl dotaz, zda funkce starosty a místostarosty bude uvolněná nebo neuvolněná. Dotaz zodpověděl L.
Lesák a P. Holeček.
Jiné návrhy nebyly vzneseny, následně bylo hlasováno.

Návrh usnesení č. 22/06/06/2
ZM určuje počet místostarostů na funkční období 2022 - 2026 na 2 místostarosty.
Předsedající dal hlasovat o schválení počtu místostarostů:
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 16
proti: O
zdržel se: 2
Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 16

Bod programu: Určení způsobu volby starosty, místostarostů a dalších členů rady města
Předsedající konstatoval, že dle platného jednacího řádu ZM se volby provádí tajným hlasováním, pokud zastupitelstvo
nerozhodne jinak.
Následně předložil ke schválení potřebný návrh volebního řádu umožňující veřejnou i tajnou volbu a navrhl volit
předmětné funkce veřejným hlasováním.

Předsedající dal nejprve hlasovat o předloženém Volebním řádu ZM a veřejném hlasování.
Návrh usnesení c. 22/06/06/3
l. ZM schvaluje předložený volební řád ZM.
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 18
proti: O
zdržel se: O
Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 18
2. ZM schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarostů a dalších členů RM a předsedů výborů ZM.
Předsedající dal hlasovat o určení volby STA a MSTa dalších členů RM a předsedů výborů ZM.
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Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 18
proti: O
zdržel se: O
Návrh usneseni v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 18

Předsedající poté konstatoval, že nejdříve bude volen starosta a dále 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 Ing. Petr Listík navrhl zvolit do funkce starosty pana Libora Lesáka.
Další návrhy nebyly podány.
Předsedkyně volební, mandátové a návrhové komiselng. Ivana Pacholíkova vyzvala navrženého kandidáta do funkce
starosty Libora Lesáka, aby se vyjádřit, zda návrh přijímá.

Navržený kandidát kandidaturu přijal.

Předsedající před hlasováním konstatoval, že úspěšnou volbou starosty bude jeho činnost dosavadního starosty
ukončena a nově zvolený starosta převezme další vedení ustavujícího jednání zastupitelstva města.

Návrh usnesení č. 22/06/06/4
ZM volí starostou města na funkční období 2022 - 2026 pana Libora Lesáka.
Předsedající dal hlasovat o volbě starosty:
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 11
proti: 6
zdržel se: l
Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 11

Po zvolení starosty převzal zvolený starosta Libor Lesák vedení zasedání a je dále veden jako předsedající.

Bod programu: Volba místostarostů
Předsedající vyzval členyzastupitelstva k podávání návrhů na funkci dvou místostarostů. Byly podány následující
návrhy:

l) Člen zastupitelstva Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D. navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Ing. Vojtěcha
Pohla

2) Člen zastupitelstva Marek Škabrada navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Petra Holečka

Další návrhy nebyly podány.
Předsedkyně komise volební, mandátové a návrhové komise Ing. Ivana Pacholíkova postupně vyzvala oba navržené
kandidáty do funkce místostarosty, aby se vyjádřili, zda návrh přijímají.

Oba navržení kandidáti kandidaturu přijali.

Návrh usnesení č. 22/06/06/5
l. ZM volí místostarostou města na funkční období 2022- 2026 Ing. Vojtěcha Pohla.
Předsedající dal hlasovat o volbě místostarosty:
Hlasovalo celkem: 18, zastupitelů
pro: 17
proti: O
zdržel se: l
Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 17
2. ZM volí místostarostou města na funkční období 2022 - 2026 pana Petra Holečka.
Předsedající dal hlasovat o volbě mťstostarosty:
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 11
proti: 6
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zdržel se: l
Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 11

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

l) člen zastupitelstva pan Petr Holeček navrhl zvolit do funkce člena rady města pana Marka Škabradu
2) člen zastupitelstva Ing. Vojtěch Pohl navrhl zvolit do funkce člena rady města Ing. Vladimíra Vymětalíka, Ph.D.
3) člen zastupitelstva pan Libor Lesák navrhl zvolit do funkce člena rady města Ing. Petra Listíka
4) člen zastupitelstva Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D. navrhl zvolit do funkce člena rady města Ing. Luboše Truhláře

Žádné jiné návrhy nebyly vzneseny.
Předsedkyně volební, mandátové a návrhové komise Ing. Ivana Pacholíkova postupně vyzvala všechny navržené
kandidáty do funkce člena rady města, aby se vyjádřili, zda návrh přijímají.

Všichni navržení kandidaturu přijali.

Návrh usnesení č. 22/06/06/6
l. ZM volí členem rady města na funkční období 2022 - 2026 pana Marka Škabradu.
Předsedající dal hlasovat o volbě člena rady města:
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 12
proti: 5
zdržel se: l
Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 12
2. ZM volí členem rady města na funkční období 2022 - 2026 Ing. Vladimíra Vymětalíka, Ph.D.
Předsedající dal hlasovato volbě člena rady města:
Hlasovalo celkem: ISzastupitelů
pro: 12
proti: 5
zdržel se: l
Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 12
3. ZM volí členem rady města na funkční období 2022 - 2026 Ing. Petra Listíka.
Předsedající dal hlasovat o volbě člena rady města:
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 11
proti: 6
zdržel se: l
Návrh usneseni v před neseném zněni byl PŘIJAT počtem hlasů: 11
4. ZM volí členem rady města na funkční období 2022 - 2026 Ing. Luboše Truhláře.
Předsedající dal hlasovat o volbě člena rady města:
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 12
proti: 5
zdržel se: l
Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 12

Bod programu: Urcenífunkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
a neuvolnění

Předsedající navrhl, aby funkce starosty Libora Lesáka a místostarosty Petra Holečka byly vykonávány jako dlouhodobě
neuvolněné a funkce místostarosty Ing. Vojtěcha Pohla byla vykonávána jako dlouhodobě uvolněná.

S. Hejduk vznesl protinávrh, aby se hlasovalo o uvolněných funkcích jednotlivě.

Předsedající dal hlasovat o protinávrhu usnesení-oschválení hlasování o uvolnění funkcí členů ZM jednotlivě:
Hlasovalo celkem: ISzastupitelů
pro: 6
proti: 12
zdržel se: O
Návrh usnesení v předneseném znění nebyl PŘIJAT počtem hlasů: 12
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Předsedající dal hlasovat o původním návrhu usnesení o schválení uvolnění některých členů ZM:

Návrh usnesení c. 22/06/06/7
ZM určuje, že pro výkon funkcí starosty Libora Lesáka a místostarosty Petra Holečka budou tito členové zastupitelstva
města dlouhodobě neuvolnění a pro výkon funkce místostarosty Ing. Vojtěcha Pohla bude tento člen zastupitelstva
města dlouhodobě uvolněn.
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 12
proti: 5
zdržel se: l
Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 12

Bod programu: Stanovení výše odměny pro dlouhodobě neuvolněné členy zastupitelstva města wkonávající
funkci starosty a místostarostv

Dle § 72 zákona o obcích přísluší dlouhodobě neuvolněnému členovi zastupitelstva za výkon funkce starosty a
místostarosty odměna.
Zastupitelstvo obce stanoví výši měsíční odměny dlouhodobě neuvolněným členům zastupitelstva obce,
kteří vykonávají funkci starosty a místostarosty, v rozmezí stanoveném nařízením vlády č. 318/2017 Sb.,
o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků.

Uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje obec za výkon funkce starosty a místostarosty odměnu, jejíž výše je
pevně stanovena příslušným Nařízením vlády ČR.

Předsedající vyzval předsedkyni volební, mandátové a návrhové komise k předložení návrhů:

Předsedkyně volební, mandátové a návrhové komise navrhla, aby pro neuvolněného člena zastupitelstva Libora
Lesáka, vykonávajícího funkci starosty, byla stanovena odměna v maximální možné výši pro výkon funkce
neuvolněného starosty, dle přílohy č. l nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, tzn. v částce 47 065,- Kč, s účinností od 19.10.2022.
Pro neuvolněného člena zastupitelstva Petra Holečka, vykonávajícího funkci místostarosty, navrhla, aby výše
odměny byla stanovena v maximální možné výši pro výkon funkce neuvolněného místostarosty, dle přílohy č. l
nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, tzn. v částce 42
360,- Kč, s účinností od 19.10.2022.

Jiné návrhy nebyly podány.

Návrh usnesení č. 22/06/06/8
l. ZM stanovuje odměnu pro neuvotněného člena zastupitelstva města Libora Lesáka, vykonávajícího funkci starosty,
a to v maximální možné výši pro výkon funkce neuvolněného starosty, dle přílohy č. l nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, tzn. v částce 47 065,- Kč, s účinností
od 19.10.2022.

Předsedající dal hlasovat o stanovení výše odměny pro neuvolněného starostu:
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 11
proti: l
zdržel se: 6
Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 11
2. ZM stanovuje odměnu pro neuvolněného člena zastupitelstva města Petra Holečka, vykonávajícího funkci
místostarosty, a to v maximální možné výši pro výkon funkce neuvolněhého místostarbsty,dle přílohy č. l nařízení
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, tzn. v
částce 42 360,- Kč, s účinností od 19.10.2022.
Předsedající dal hlasovat o stanovení výše odměny pro neuvolněného místostarostu:
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 11
proti: l
zdržel se: 6
Návrh usnesení v předneseném zněni byl PŘIJAT počtem hlasů: 11
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Bod programu: Určení pořadí místostarostů při zastupování starosty v době jeho nepřítomnosti, ve smyslu § 104
zákona o obcích

Předsedající navrhl, aby pořadí místostarostů pro zastupování starosty města v době jeho nepřítomnosti
bylo následující:

l. místostarosta Ing. Vojtěch Pohl
2. místostarosta Petr Holeček

Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení č.22/06/06/9
ZM určuje pořadí místostarostů k zastupování starosty v době v jeho nepřítomnosti, ve smyslu §104 zákona
o obcích, v pořadí:

l. místostarosta Ing. Vojtěch Pohl
2. místostarosta Petr Holeček

Předsedající dal hlasovat o pořadí místostarostů
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 18
proti: O
zdržel se: O
Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 18

7. 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, nebát funkční období
výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů
výborů, který musí být lichý (§ 117 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 (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního a finančního výboru nemůže
být starosta, mistostarosta, tajemník MěÚ, ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na MěÚ (§ 119 odst. l
zákona o obcích).

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, a navrhl, aby každý výbor měl 5 členů.
Jiný návrh nebyl podán.

Návrh usnesení: 22/06/07/1
ZM zřizuje finanční výbor ZM a kontrolní výbor ZM a stanovuje počet členů každého výboru na 5 členů.
Předsedající dal hlasovato určení počtu členů výborů:
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 18
proti: O
zdržel se: O
Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 18

BocLproeramu: Volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byl podán následující
návrh:
Člen zastupitelstva Mgr. Martin Luksík navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru paní Danu Smejkalovou.

Předsedkyně volební, mandátové a návrhové komise Ing. Ivana Pacholíkova vyzvala navrženého kandidáta do funkce
předsedy finančního výboru ZM, aby se vyjádřil, zda návrh přijímá.

Navržený kandidát kandidaturu přijal.
Předsedající dal hlasovat o volbě předsedy FV.
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Návrh usnesení: 22/06/07/2
ZM volí předsedou finančního výboru na funkční období 2022 - 2026 paní Danu Smejkalovou.
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 18
proti: O
zdržel se: O
Návrh usneseni v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 18

Bod programu: Volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byl podán
následující návrh:
Člen zastupitelstva Mgr. Martin Luksík navrhl zvolit do funkcepředsedy kontrolního výboru pana Tomáše Pekárka.
Další návrh podal člen zastupitelstva pan Petr Holeček, který navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru pana
Stanislava Hejduka.

Předsedkyně volební, mandátové a návrhové komise Ing. Ivana Pacholíkova vyzvala navržené kandidáty do funkce
předsedy kontrolního výboru ZM, aby se vyjádřili, zda návrh přijímají.

Navržení kandidáti kandidaturu přijali.
Předsedající dal hlasovat o prvním návrhu volby předsedy KV.

Návrh usnesení: 22/06/07/3
l. ZM volí předsedou kontrolního výboru na funkční období 2022 - 2026 pana Tomáše Pekárka.
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 8
proti: O
zdržel se: 10
Návrh usnesení v předneseném znění nebyl PŘIJAT počtem hlasů: 10
Předsedající dal hlasovat o druhém návrhu volby předsedy KV.
2. ZM volí předsedou kontrolního výboru na funkční období 2022 - 2026 pana Stanislava Hejduka.
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 9
proti: O
zdržel se: 9
Návrh usnesení v předneseném znění nebyl PŘIJAT počtem hlasů: 9
Stanislav Hejduk navrhl odložit volbu předsedy kontrolního výboru na další řádné zasedání ZM.
Předsedající dal hlasovat o návrhu odložení volby předsedy KV na další řádné zasedání ZM.
Hlasovalo celkem: 18 zastupitelů
pro: 18
proti: O
zdržel se: O
Návrh usnesení v předneseném znění byl PŘIJAT počtem hlasů: 18

8. .^l^-títí.^^''^-;;'^..,:..:

'^;ř':f5::''.^'.'.í'.:
^^ť^ ;-^^i^^í^á®;-^:

IAVĚR .^řa

Předsedající konstatoval vyčerpání schváleného programu zasedání a ukončil zasedání zastupitelstva v 18:04 hod.

Přílohy zápisu:
l) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva města
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. l zákona o obcích
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V Kralupech nad Vltavou dne t/..i':../.f... 2022, v ..^/.:.^> hodin
Barbora Kovářová

V Kralupech nad Vltavou dne^.^0,. 2022, v f.f.„.yhodin

V Kralupech nad Vltavou dne <lr.Z:..:.f..'-2022, v..'..:.... hodinM.É^^SL

Sfesro
-2-

 

% ^?Ě^
^^^^

v

Ing. Vladimír Vymětalík, Ph.D.

//

Libor Lesák
starosta města
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Město Kralupy nad Vltavou
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. l
278 Ol Kralupy nad Vltavou

LISTINA PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ ZM KRALUPY NAD VLTAVOU
NA USTAVUJÍCÍM ZASEDÁNÍ ZM

DNE 19.10.2022

DOSA VADNÍ STAROSTA podpis
L v

podpis

(^-

Ing. Marek Czechmann

ZASTUPITELÉ 2022-2026
l. DoležálekJan

t?

^1

2. Hejduk Stanislav ^^^{
3. Mgr. Hereinová Jiřina omluvena

'/u^6A<. L/
^1

4. Holeček Petr

5. Kovářová Barbora ^^
/6. Lesák Libor

1S7-7. Ing. Li štik Petr

i
/7

K
<

J 1

8. Mgr. Luksík Martin

9. Marek Petr

10. Novák Josef

11. Ing. Pacholíkova Ivana

12. Pekárek Tomáš

13. Ing. Pohl Vojtěch /^-^
14. Prantl Filip omluven

15. Mgr. Síla Libor omluven
/1» '/

16. Smejkalová Dana .^^A'
17. Skabrada Marek €^y

9

18. Špaček Jan

^-CA _19. Suda Luboš

'r4^^!20. Ing. Truhlář Luboš

21. Ing. Vymětalík Vladimír, Ph.D. 1p7^
Palackého nám. l, 278 Ol Kralupy nad Vltavou

tel.: 315 739 81 1, fax 315 723 479, E-mail: mesto@,mestokraluDv.cz,
IČO: 236977, DIČ: 044-236977
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Město Kralupy nad Vltavou
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. l
278 Ol Kralupy nad Vltavou

Slib člena Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svojí funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. "

(podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů)
Svým podpisem potvrzuji složení slibu

podpis
l. DoležálekJan f^iu^^L

^.c^2. Hejduk Stanislav

3. Mgr. Hereinová Jiřina
J_

/^^U^/A

-,/:
/

•s.

^^
a^ ^

4. Holeček Petr ~7

5. Kovářová Barbora

6. Lesák Libor

7. Ing. Listík Petr

8. Mgr. Luksík Martin

9. Marek Petr

10. Novák Josef

11. Ing. Pacholíkova Ivana

12. Pekárek Tomáš ^13. Ing. Pohl Vojtěch

14. Prantl Filip 7"
15. Mgr. Síla Libor /

/
/

^

-^

16. Smejkalová Dana

17. Skabrada Marek

18. Špaček Jan

19. Suda Luboš
/ _,.•» —-—k

20. Ing. Truhlář Luboš %^^9
21. Ing. Vymětalík Vladimír, Ph.D. l

V Kralupech nad Vltavou dne 19. října 2022
Palackého nám. l, 278 Ol Kralupy nad Vltavou

tel.: 315 739 81 1, fax 315 723 479, E-mail: mesto(%mestokralupv.cz,
IČO: 236977, DIČ: 044-236977
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Město Kralupy nad Vltavou
Městský úřad Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. l
278 Ol Kralupy nad Vltavou

MUKVXOOZ2VB7

čj: MUKY 79374/2022/KS

INFORMACE

o svolání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou

Městský úřad Kralupy nad Vltavou v souladu s úst. § 93 odst. l zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, tímto informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města
nad Vltavou, svolaného dosavadním starostou města Ing. Markem Czechmannem.

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

Čas konání: středa 19. října 2022 od 17:00 hodin

Navržený program:
l) Zahájení
2) Složení slibu členů zastupitelstva města
3) Volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatelů
4) Volba komisí mandátové, volební a komise návrhové
5) Schválení programu
6) Volba starosty a místostarosty/místostarostů a dalších členů rady města

6.1. Určení počtu členů rady města
6.2. Určení počtu místostarostů
6.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty/místostarostů a členů rady města
6.4. Volba starosty
6.5. Volba místostarosty/místostarostů
6.6. Volba dalších členů rady města
6.7. Určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat

jako dlouhodobě uvolnění a neuvolnění
6.8. Stanovení výše odměny pro dlouhodobě neuvolněnéčlenyzastupitelstva města

vykonávající funkci starosty a místostarosty
6.9. Určení pořadí místostarostů při zastupování starosty

7) Zřízení finančníhoa kontrolního výboru
7.1. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
7.2. Volba předsedy finančního výboru
7.3. Volba předsedy kontrolního výboru

8) Závěr

V Kralupech nad Vltavou, dne: 10.10.2022

^Ěsro
12-

y sa
-o ^>
v o<-

Králů
Ing. Marek Czech

dosavadní starosta města o u

vyvěšeno: 10.10.2022

sejmuto: 20.10.2022
1C:00236977 DIČ:CZ00236977 telefon: 315 739 811 e-mail: mesto@mestokralupy.cz
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