Zápis
z ustavujícího zasedání ZM ve Frymburku
dne 31.října 2018
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Přítomni:

Řezáč O., Řezáč M., Kučera, Krejza, Šauer, Labaj, Szöke, Nekola, Mrázik

Nepřítomni:
Občané:

dle prezenční listiny

Místo zasedání: obřadní síň Úřadu městyse Frymburk
Program: zahájení, kontrola osvědčení o zvolení, slib zastupitelů
1. určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. schválení programu
3. volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou vykonávány jako uvolněné a neuvolněné
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4. zřízení výborů zastupitelstva (finanční, kontrolní) a volba jejich předsedů
a) určení počtu členů jednotlivých výborů
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
5. rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů (§ 72 zákona o obcích)
6. diskuse
Zahájeno v 17,00 hodin
Dosavadní starosta p.O.Řezáč přivítal zvolené zastupitele a všechny přítomné občany. Dále provedl kontrolu
Osvědčení o zvolení zastupitelem městyse Frymburk. P.O.Řezáč přečetl slib zastupitele a potom všichni zastupitelé
jednotlivě slib složili a toto stvrdili svým podpisem. Tím se stali platnými zastupiteli městyse Frymburk.
AD 1.)
p.O.Řezáč navrhl za ověřovatele zápisu p.Krejzu a p.Labaje, zapisovatele tajemníka ÚM. Návrh byl přijat.
AD 2.)
ZM Frymburk schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Frymburk.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 100/2018
AD 3.)
a)
určení počtu místostarostů – p.O.Řezáč navrhl volit jednoho místostarostu s odkazem na stav z minulého volebního
období.
ZM Frymburk schvaluje volbu jednoho místostarosty
9 hlasů pro
číslo usnesení: 101/2018
b)
p.O.Řezáč navrhl, aby starosta vykonával funkci jako uvolněný a místostarosta jako neuvolněný s odkazem na stav
z minulého volebního období.
ZM Frymburk schvaluje výkon funkce starosty jako uvolněný a funkce místostarosty jako neuvolněný.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 102/2018
c)
P.Krejza navrhl veřejný způsob hlasování, p.Mrázik podpořil tento návrh, se kterým souhlasili i ostatní zastupitelé.
ZM Frymburk souhlasí s veřejnou volbou starosty a místostarosty městyse Frymburk.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 103/2018
d)
p.O.Řezáč vyzval zastupitele k podání návrhů kandidátů pro volbu starosty. P.Kučera navrhl do funkce starosty
městyse zvolit p.Oto Řezáče jako lídra vítězné strany a i jako kandidáta, který získal výrazně nejvyšší počet hlasů od
voličů. P.Krejza tento návrh podpořil s tím, že je nutné respektovat vůli voličů ve volbách. P.Labaj potvrdil, že i jeho
sdružení akceptuje výsledky voleb a návrh podpoří a nenavrhují nikoho jiného. P.Mrázik za své sdružení rovněž
podpořil předložený návrh. P.O.Řezáč s předloženým návrhem souhlasí, přijímá ho a je mu ctí a váží si důvěry,
kterou mu dali zastupitelé již do šestého funkčního volebního období.

ZM Frymburk schvaluje zvolení pana Oty Řezáče starostou městyse Frymburk.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 104/2018
e)
P.Krejza, za své sdružení, které skončilo ve volbách na druhém místě, deklaroval, že nemají zájem o funkci
místostarosty městyse, ale budou usilovat o funkci předsedy finančního výboru. Do funkce místostarosty navrhl
opětovně zvolit pana Bedřicha Kučeru, který po celé předcházející volební období, tuto funkci vykonával svědomitě
a zodpovědně. P.Kučera poděkoval za důvěru a nominaci na funkci místostarosty přijal.
ZM Frymburk schvaluje zvolení pana Bedřicha Kučery místostarostou městyse Frymburk.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 105/2018
AD 4.)
a)
P.Krejza navrhl stanovit počet členů kontrolního a finančního výboru na tři, ostatní zastupitelé tento návrh podpořili.
ZM Frymburk souhlasí s počtem tří členů v kontrolním a finančním výboru.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 106/2018
b)
Starosta akceptoval návrh p.Krejzy na obsazení funkce předsedy finančního výboru městyse. P.Mrázik, za své
sdružení, tento návrh podpořil. Ostatní návrhy nebyly vzneseny. P.Krejza nominaci na funkci předsedy finančního
výboru přijal.
ZM Frymburk schvaluje zvolení pana Luboše Krejzy předsedou finančního výboru městyse Frymburk.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 107/2018
c)
P.M.Řezáč navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru p.Labaje nebo p.Szökeho s tím, že opět přihlédl
k výsledkům voleb, kdy sdružení p.Labaje skončilo na třetím místě. P:Krejza návrh podpořil, i když by tuto funkci
mohl vykonávat i p.Mrázik, ale navrhuje p.Labaje a p.Szökeho. P.Mrázik má interní rozhodnutí svého sdružení, že
podpoří p.Szökeho, ale ne p.Labaje. P.Szöke se vzdal funkce ve prospěch p.Labaje. P.Labaj s nominací souhlasí.
ZM Frymburk schvaluje zvolení pana Antonína Labaje předsedou kontrolního výboru městyse Frymburk.
8 hlasů pro, 1 hlas proti
číslo usnesení: 108/2018
AD 5.)
starosta navrhl, v souladu s nařízením vlády č.318/2017, schválit odměny neuvolněným zastupitelům takto:
- člen zastupitelstva – 1.000,-Kč,
ZM Frymburk schvaluje finanční odměnu pro neuvolněného člena ZM Frymburk ve výši 1.000,-Kč měsíčně.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 109/2018
- starosta navrhl pro předsedy výborů měsíční odměnu ve výši 2.500,-Kč.
ZM Frymburk schvaluje finanční odměnu pro předsedy výborů městyse Frymburk ve výši 2.500,-Kč měsíčně.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 110/2018
- starosta navrhl pro místostarostu odměnu ve výši 15.000,-Kč měsíčně. Krátce přiblížil přítomným dosavadní
spolupráci starosty a místostarosty a nastínil úkoly místostarosty v nadcházejícím volebním období.
ZM Frymburk schvaluje finanční odměnu pro místostarostu městyse Frymburk ve výši 15.000,-Kč měsíčně.
9 hlasů pro
číslo usnesení: 111/2018

AD 6.)
starosta

p.Frantál

p.Krejza
p.Nekola
p.T….....

Ukončeno v
Zapsal:
Ověřili:

- upřesnil, že další zasedání ZM Frymburk se bude konat netradičně v pondělí 26.11.2018
- pozval všechny přítomné na slavnostní výsadbu národního stromu dne 9.11.2018 od 16,00 hodin
v Táboře míru
- doplnil informace starosty o plánované akci na Táboře míru a pozval všechny od 17,00 na
slavnostní vernisáž v muzeu ke 100.výročí vzniku ČSR, vystoupení pěveckého sboru Harmonie
a na závěr bude ohňostroj. Krátce přítomným odůvodnil, proč byl zvolený termín 9.11.2018
- kladně ohodnotil dnešní jednání ZM, kdy takovýmto jednohlasným způsobem volba orgánů
městyse dlouho neproběhla. Ocenil i postup po volbách a kulturu povolebních jednání
- dotázal se zda se budou konat Frymburské slavnosti v příštím roce. Byl by to jubilejní 20.ročník.
Starosta potvrdil, že s tím počítá a na jubilejní ročník se těší
- dotázal se na současný stav projednávání nového územního plánu městyse. Starosta přítomným
vysvětlil současný stav a nastínil předpokládaný další postup, včetně předpokládaného časového
horizontu
17,52 hodin
Flígr
O.Řezáč, Krejza, Labaj

