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5. 
Z Á P I S  

 
ze zasedání ustavujícího Zastupitelstva města v Mnichově Hradišti  

konaného dne 05.11.2018 od 18:00 v sále Klubu s.r.o. 
 

Program: 
1. Zahájení 
2. Složení slibu členů zastupitelstva města (§ 69 odst. 2 zákona o obcích) 
3. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání 
4. Stanovení počtu místostarostů, členů rady města a počtu dlouhodobě uvolněných 

členů zastupitelstva 
5. Volba volební komise 
6. Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města 
7. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady města 
8. Zřízení finančního a kontrolního výboru a stanovení počtu jejich členů (§ 84 odst. 

2, písm. l) zákona o obcích) 
9. Volba předsedů finančního výboru a kontrolního výboru (§ 84 odst. 2, písm. l) zá-

kona o obcích) 
10. Stanovení odměn neuvolněných členů zastupitelstva města (rada města) 
11. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2018 
12. Určení pověřeného člena zastupitelstva města pro územní plán města Mnichovo 

Hradiště  
13. Diskuse 
14. Závěr 
 
Zahájení zasedání ZaMě: v 18.05 hodin 
Přítomni: Při zahájení jednání 21 členů ZaMě. Zastupitelstvo je usnášení schopné.  
                (prezenční listina přiložena k zápisu) 
                Mgr. Kamila Galetková - tajemník MěÚ 
                Jitka Libichová - zapisovatelka  
Nepřítomni: Dana Lamačová a Věra Vlasáková 
 
ad 1/ Zahájení 
Zasedání ZaMě zahájil stávající starosta města Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., který předal 
řízení zasedání nejstaršímu členu zastupitelstva města Mgr. Miroslavě Rydvalové, která 
řídila podle § 91 zákona o obcích č. 128 z roku 2000 ustavující zasedání až do okamžiku 
zvolení nového starosty města.  
 
ad 2/ Složení slibu členů zastupitelstva města (§ 69 odst. 2 zákona o obcích) 
Mgr. Miroslava Rydvalová požádala tajemnici MěÚ, aby sdělila, zda všem bylo předáno 
osvědčení o zvolení. 
Mgr. Galetková: „Ano, bylo.“ 
Mgr. Rydvalová konstatovala, že je v sále přítomno 21 členů nově zvoleného zastupitelstva, 
2 zastupitelé jsou omluveni. Nově zvolení zastupitelé jsou pouze vlastníky osvědčení o zvo-
lení, ale aby se mohli ujmout své funkce zastupitele, musí nejprve složit slib a podpisem 
potvrdit svůj mandát.  
Mgr. Rydvalová přečetla slib člena obecního zastupitelstva: „Slibuji věrnost České republice. 
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.“  
Galetková jmenovitě podle abecedy vyzvala zastupitele, aby složili slib slovy „Slibuji“ a tento 
slib podepsali.  
Mgr. Rydvalová „Složením slibu jste se právoplatně ujali své funkce zastupitele.  
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Mgr. Rydvalová zapisovatelkou dnešního zápisu jmenuji Jitku Libichovou. 
Mgr. Bína naformuloval návrh usnesení. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo města bere na vědomí složení slibu všech přítomných členů zastupitelstva 
města podle § 69 odst. 2 zákona o obcích, a to Martina Bígla, Mgr. Jiřího Bíny, Pavla Bři-
cháčka, Mgr. Vladimíra Čermáka, Mgr. Václava Haase, Mgr. Evy Hajzlerové, Mgr. Jana 
Hluchého, Ing. Aleše Jiráska, Ondřeje Knoblocha, Jaroslava Koloce, Mgr. Ondřeje Lochma-
na, Ph.D., Ing. Jana Mareš, Bc. Hany Otáhalové, Františka Ouředníka, Ing. Jiřího Plíhala, 
Mgr. Miroslavy Rydvalové, Bc. Edity Rezáčové, PhDr. Lenky Sosnovcové, Mgr. Venduly 
Šeflové, Jaroslava Trpkoše a Mgr. Lukáše Umáčeného. 
pro: 21 členů ZaMě                   proti: 0                    zdržel se hlasování: 0 
 
ad 3/ Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu 
Mgr. Rydvalová: „Do návrhové komise navrhuji Mgr. Jiřího Bínu a Jaroslava Trpkoše. Je 
ještě nějaký jiný návrh? Pokud tomu tak není, tak nechávám hlasovat. Kdo je pro, aby návr-
hová komise pracovala ve složení: Mgr. Jiří Bína a Jaroslav Trpkoš?“ 
Mgr. Rydvalová naformulovala návrh usnesení. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení: Mgr. Jiří Bína a Jaroslav Trpkoš. 
pro: 19 členů ZaMě                   proti: 0                    zdržel se hlasování: 2 
Mgr. Bína „Usnesení bylo přijato.“ 
 
Mgr. Rydvalová: „Ověřovateli dnešního zápisu navrhuji Mgr. Jana Hluchého a PhDr. Lenku 
Sosnovcovou. Je ještě nějaký jiný návrh? Pokud tomu tak není, tak nechávám hlasovat.“ 
Mgr. Rydvalová naformulovala návrh usnesení. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo města určilo ověřovateli dnešního zápisu: Mgr. Jan Hluchý a PhDr. Lenka 
Sosnovcová. 
pro: 20 členů ZaMě                   proti: 0                    zdržel se hlasování: 1 
Mgr. Bína „Usnesení bylo přijato.“ 

 
Mgr. Rydvalová – vyzvala zastupitele, zda májí připomínky k programu. 
Mgr. Haas – navrhl doplnění bosu, aby byl zřízen Výbor pro územní plánování a Mediální 
výbor zařadit jako bod 10 a následující body by byly přečíslovány. Vysvětlil důvody pro svůj 
návrh. 
Mgr. Lochman – věci nejsou připraveny. Zatím nevidíme důvod, to nyní schválit. 
Hlasování o protinávrhu – 4 pro, 0 proti, 17 zdrželi se – protinávrh nebyl schválen 
 
Mgr. Rydvalová naformulovala návrh usnesení. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo města schvaluje program dnešního jednání: 

1. Zahájení 
2.  Složení slibu členů zastupitelstva města (§ 69 odst. 2 zákona o obcích) 
3. Volba návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání 
4. Stanovení počtu místostarostů, členů rady města a počtu dlouhodobě uvolněných čle-

nů zastupitelstva 
5. Volba volební komise 
6. Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města 
7. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady města 
8. Zřízení finančního a kontrolního výboru a stanovení počtu jejich členů (§ 84 odst. 2, 

písm. l) zákona o obcích) 
9. Volba předsedů finančního výboru a kontrolního výboru (§ 84 odst. 2, písm. l) zákona 

o obcích) 
10. Stanovení odměn neuvolněných členů zastupitelstva města (rada města) 
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11. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 5/2018 
12. Určení pověřeného člena zastupitelstva města pro územní plán města Mnichovo 

Hradiště  
13. Diskuse 
14. Závěr 

pro: 17 členů ZaMě                   proti: 4                    zdržel se hlasování: 0 
Mgr. Bína „Usnesení bylo přijato.“ 

 
ad 4/ Stanovení počtu místostarostů, členů rady města a počtu dlouhodobě uvolně-

ných členů zastupitelstva 
Mgr. Rydvalová: „Podle § 99, odstavce 3 je potřeba vymezit počet místostarostů, počet čle-
nů rady města, a kolik členů zastupitelstva bude pro výkon své funkce dlouhodobě uvolně-
no. Navrhuji zastupitelstvu, aby podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona 128/2000 Sb. byla rada 
města 7členná, aby byl volen 1 místostarosta, aby starosta a místostarosta pro výkon své 
funkce byli dlouhodobě uvolněni. Kdo souhlasí, abychom na tomto ustavujícím zasedání 
zastupitelstva odsouhlasili, že rada města bude 7členná, že bude volen 1 místostarosta, a 
aby starosta a místostarosta byli dlouhodobě uvolněni pro výkon své funkce?“ Je jiný ná-
vrh? 
Návrhová komise naformulovala návrh usnesení. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města stanovuje podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích: 
počet členů rady města  - 7 
pro: 21  členů ZaMě                   proti: 0                    zdržel se hlasování: 0 
Mgr. Bína „Usnesení bylo přijato.“ 
počet místostarostů - 1 
pro: 21  členů ZaMě                   proti: 0                    zdržel se hlasování: 0 
Mgr. Bína „Usnesení bylo přijato.“ 
počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města - 2, z toho 1 pro výkon funkce 
starosty a 1 pro výkon funkce místostarosty 
pro: 21 členů ZaMě                   proti: 0                    zdržel se hlasování: 0 
 
ad 5/ Volba volební komise 
Mgr. Rydvalová: „Dalším bodem, je volba komise volební. Navrhuji Mgr. Václava Haase, 
Mgr. Evu Hajzlerovou a Mgr. Vendulu Šeflovou. Předsedou komise navrhuji Mgr. Vendulu 
Šeflovou. Dávám tedy hlasovat.“ 
Mgr. Rydvalová naformulovala návrh usnesení. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo města zvolilo volební komisi ve složení: Mgr. Václav Haas, Mgr. Eva Hajzle-
rová a Mgr. Vendula Šeflová. Předsedou komise určuje ZaMě Mgr. Vendulu Šeflovou. 
pro: 18 členů ZaMě                   proti: 0                    zdržel se hlasování: 3 
Mgr. Bína „Usnesení bylo přijato.“ 
 
ad 6/ Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a  členů rady měs-

ta 
Mgr. Rydvalová: „Návrh volebního řádu vám byl zaslán emailem. Máte někdo jiný návrh? 
Nemáte. Žádám tedy předsedkyni volební komise, aby naformulovala návrh usnesení. 
Mgr. Šeflová naformulovala návrh usnesení. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města schvaluje tento volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších 
členů rady města - O návrzích na starostu, místostarostu a další členy rady města bude 
hlasováno veřejně (aklamací) a v pořadí v jakém byly předkládány. 
pro: 21 členů ZaMě                   proti: 0                    zdržel se hlasování: 0 
Mgr. Bína „Usnesení bylo přijato.“ 
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ad 7/ Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady města 
Mgr. Rydvalová: „Nyní přikročíme k volbě starosty. Žádám zastupitele, aby podávali své 
návrhy.“ 
P. Trpkoš: „Navrhuji za starostu města Mgr. Ondřeje Lochmana.“ 
Mgr. Rydvalová: „Další návrh? Není. Mgr. Ondřeji Lochmane přijímáte tento návrh?“ 
Mgr. Lochman: „Ano“ 
Mgr. Šeflová naformulovala návrh usnesení. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích starostu města 
Mgr. Ondřeje Lochmana, Ph.D.  
pro: 20 členů ZaMě                   proti: 0                   zdržel se hlasování:  
Mgr. Šeflová – Mgr. Lochman byl zvolen starostou města. 
 
Mgr. Rydvalová předala přesedání zastupitelstva zvolenému starostovi města Mgr. Ondřeji 
Lochmanovi, Ph.D., který se ujal řízení jednání zastupitelstva. 
 
Mgr. Lochman – prosím o návrhy na funkci místostarosty 
P. Trpkoš – na funkci místostarosty navrhujeme Ing. Jana Mareše. 
Mgr. Lochman – zeptal se Mgr. Mareše, zda kandidaturu přijímá. 
Ing. Mareš: „Ano, přijímám.“ 
Mgr. Šeflová naformulovala návrh usnesení. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích místostarostu 
Ing. Jan Mareš. 
pro: 17 členů ZaMě                   proti: 0                    zdržel se hlasování: 4 
Mgr. Lochman „Usnesení bylo přijato.“ 
 
Mgr. Lochman – poděkoval stávajícímu místostarostovi Mgr. Jiřímu Bínovi za dosavadní 
spolupráci. 
Mgr. Mgr. Lochman – nyní přistupujeme k členům rady města. Prosím o návrhy. 
P. Trpkoš – navrhujeme PhDr. Lenku Sosnovcovou, Ondřeje Knoblocha, Mgr. Vladimíra 
Čermáka a Františka Ouředníka. 
Mgr. Lochman – se zeptal každého navrhovaného, zda kandidaturu přijímá – ano, přijali. 
Mgr. Lochman – jsou zde další nominanti na člena rady města. Dále se zeptal, zda ČSSD 
nechce navrhnout svého kandidáta. 
Mgr. Haas – mluvím pouze za sebe. Děkujeme za nabídku a rozhodli jsme se jí nevyužít. 
P. Trpkoš – jako posledního člena radu navrhuji Bc. Hanu Otáhalovu – kandidaturu přijímá. 
Mgr. Šeflová: „Ptám se, kdo je pro, aby byl členem rady PhDr. Lenka Sosnovcová?“ 
Hlasování o návrhu: 
pro - 18 členů ZaMě  proti - 0  zdrželo se - 3  -  byla zvolena  
 
Mgr. Šeflová: „Prosím o hlasování, navržen byl pan Ondřej Knobloch. Kdo je pro?“ 
Hlasování o návrhu: 
pro - 17 členů ZaMě  proti - 0  zdrželo se - 4  -  byl zvolen  
 
Mgr. Lochman: „Prosím o hlasování, navržen byl Mgr. Vladimír Čermák. Kdo je pro?“ 
Hlasování o návrhu: 
pro - 16 členů ZaMě  proti - 1  zdrželo se - 4  -  byl zvolen  
 
Mgr. Šeflová: „. Navržen František Ouředník Ptám se, kdo je pro?“ 
Hlasování o návrhu: 
pro - 16 členů ZaMě  proti - 1  zdrželo se - 4  -  byl zvolen  
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Mgr. Šeflová: „Posledním navrženým kandidátem byla Bc. Hana Otáhalová. Kdo je pro?“ 
Hlasování o návrhu: 
pro - 19 členů ZaMě  proti - 0  zdrželo se - 2  -  byla zvolena  
 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích další členy 
rady města: 

PhDr. Lenku Sosnovcovou 
       Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 0   zdrželi se - 3 

Ondřeje Knoblocha 
       Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 0   zdrželi se - 4 

Mgr. Vladimíra Čermáka 
       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 1   zdrželi se - 4 

Františka Ouředníka 
       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 1   zdrželi se - 4 

Bc. Hanu Otáhalovou 
       Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 2 
 
Mgr. Lochman: „Tímto bych poprosil nově zvolené radní, aby zaujali místo u předsed-
nického stolu.“ 

 
ad 8/ Zřízení kontrolního výboru a finančního výboru a stanovení počtu jejich členů 

(§ 84 odst. 2,  písm. l) zákona o obcích) 
Mgr. Lochman: „Bodem číslo 8 je zřízení kontrolního výboru, finančního výboru a ustanove-
ní počtu jejich členů. Podle zákona o obcích je povinnost zřídit kontrolní a finanční výbor. 
Zastupitelstvo určuje počet členů výborů, který musí být lichý, přičemž kontrolní a finanční 
výbor musí mít nejméně 3 členy. Členy výborů mohou být členové zastupitelstva i jiné oso-
by. Pouze předseda výboru musí být jen člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finanč-
ního výboru nemohou být starosta, místostarosta, tajemník a osoby zabezpečující rozpočto-
vé a účetní práce na obecním úřadě. Navrhuji, aby měl kontrolní výbor 5 členů, finanční 
výbor 5 členů.  
Mgr. Lochman naformuloval návrh usnesení. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města zřizuje v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) zákona o obcích kontrolní 
výbor, který bude 5členný  
pro: 21 členů ZaMě                   proti: 0                   zdržel se hlasování: 0 
Mgr. Bína „Usnesení bylo přijato.“ 
 
Mgr. Lochman naformuloval návrh usnesení. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města zřizuje v souladu s § 84 odst. 2, písm. l) zákona o obcích finanční vý-
bor, který bude 5 členný  
pro: 5 členů ZaMě                   proti: 0                   zdržel se hlasování: 0 
Mgr. Bína „Usnesení bylo přijato.“ 
 
ad 9/ Volba předsedů kontrolního výboru a finančního (§ 84 odst. 2, písm. l) zákona o 

obcích) 
Mgr. Lochman: „Devátým bodem je volba předsedů finančního výboru a kontrolního výboru. 
Jak jsem uvedl v předchozím bodě, předsedou finančního musí být člen zastupitelstva. Žá-
dám tedy o návrh na funkci předsedy kontrolního výboru.  
Mgr. Lochman – navrhuji tento bod rozšířit o volbu členů kontrolního a finančního výboru. 
Kdo je pro? - pro: 19, proti: 2, zdržel se hlasování: 0 - Mgr. Bína „Návrh byl přijat.“ 
 
Mgr. Lochman – prosím o návrhy na předsedu kontrolního výboru. 
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P. Koloc – navrhuji za předsedu kontrolního výboru Ing. Aleše Jiráska. 
Mgr. Lochman – přijímáte tuto nominaci? 
Ing. Jirásek - ano 
Mgr. Lochman naformuloval návrh usnesení. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo města  volí předsedu kontrolního výboru: Ing. Aleše Jiráska 
pro: 20 členů ZaMě                   proti: 0                    zdržel se hlasování: 1 
Mgr. Bína „Usnesení bylo přijato.“ 
 
Mgr. Haas – za členy kontrolního výboru navrhuji Ing. Miroslava Kolomazníka a Aleše Dittri-
cha 
P. Trpkoš – navrhujeme dalšími členy kontrolního výboru JUDr. Josefa Forsta a Mgr. Jiřího 
Bínu 
Mgr. Bína – navrhuji jako člena kontrolního výboru Jaroslava Trpkoše 
 
Hlasování o členech kontrolního výboru 
Ing. Miroslav Kolomazník – 21 pro, 0 proti, 0 zdržel se 
Mgr. Bína - byl zvolen členem kontrolního výboru. 
Aleš Dittrich – 7 pro, 1 proti, 13 zdržel se  
Mgr. Bína - nebyl zvolen členem kontrolního výboru. 
JUDr. Josef Forst – 17 pro, 3 proti, 1 zdržel se  
Mgr. Bína - byl zvolen členem kontrolního výboru. 
Mgr. Jiří Bína – 18 pro, 2 proti, 1 zdržel se 
Mgr. Bína - byl zvolen členem kontrolního výboru. 
Jaroslav Trpkoš – 16 pro, 2 proti, 3 zdržel se - byl zvolen 
Mgr. Bína - byl zvolen členem kontrolního výboru. 
Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města volí dalšími členy Kontrolního výboru zastupitelstva města: 

 Ing. Miroslava Kolomazníka 
   Záznam o hlasování:  pro - 21   proti - 0   zdrželi se - 0 

 JUDr. Josefa Forsta 
   Záznam o hlasování:  pro - 17   proti - 3   zdrželi se - 1 

 Mgr. Jiřího Bínu 
   Záznam o hlasování:  pro - 18   proti - 2   zdrželi se - 1 

 Jaroslava Trpkoše 
       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 2   zdrželi se - 3 
 
Mgr. Lochman: „Další částí je volba předsedy finančního výboru. Platí totéž, co u předchozí 
volby, předseda musí být členem zastupitelstva. Žádám tedy o návrh do funkce předsedy 
finančního výboru.“ 
P. Koloc – navrhuji Mgr. Václava Haase  
Mgr. Lochman – přijímáte? 
Mgr. Haas – ano, přijímám. 
Mgr. Lochman – je tu jiný návrh? 
 
P. Trpkoš – navrhuji za předsedu finančního výboru Ing. Jiřího Plíhala. 
Mgr. Lochman – přijímáte tuto nominaci?  
Ing. Plíhal – ano, přijímám. 
Mgr. Lochman – je tu jiný návrh? Pokud ne, nechávám hlasovat o kandidátech. 
Mgr. Václav Haas – 3 pro, 0 proti, 18 zdržel  
Mgr. Bína - nebyl zvolen předsedou finančního výboru 
Ing. Jiří Plíhal – 16 pro, 4 proti, 1 zdržel se  
Mgr. Bína - byl zvolen předsedou finančního výboru 
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Návrh na usnesení 
Zastupitelstvo města volí předsedu finančního výboru: Ing. Jiřího Plíhala 
pro: 16 členů ZaMě                   proti: 4                   zdržel se hlasování: 1 
 
Mgr. Lochman – prosím o nominanty na další členy finančního výboru. 
P. Koloc – navrhuji za člena finančního výboru Mgr. Václava Haase. 
Mgr. Lochman – ptám se, zda přijímá? 
Mgr. Haas – ano, přijímám. 
 
Mgr. Haas – navrhuji dalším členem finančního výboru Víta Dittricha. 
Mgr. Lochman – předpokládám, že je to projednáno. 
Mgr. Haas – ano. 
 
P. Trpkoš – dalším členem finančního výboru navrhuji Pavla Břicháčka. 
Mgr. Lochman – přijímáte? 
P. Břicháček – ano. 
 
P. Trpkoš – jako dalšího člena finančního výboru navrhujeme Františka Ouředníka. 
Mgr. Lochman – přijímáte? 
P. Ouředník – přijímám. 
 
Ing. Jirásek – do finančního výboru navrhujeme Robina Panuše. 
Mgr. Lochman – počítám, že je projednáno. 
Ing. Jirásek – ano. 
Mgr. Lochman – jsou ještě další nominace? Pokud tomu tak není, přistoupíme k hlasování. 
 
Mgr. Václav Haas – 19 pro, 0 proti, 2 zdrželi  
Mgr. Bína - byl zvolen členem finančního výboru. 
Vít Ditrich – 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel se 
Mgr. Bína - byl zvolen členem finančního výboru. 
Pavel Břicháček – 16 pro, 2 proti, 3 zdrželi se 
Mgr. Bína - byl zvolen členem finančního výboru. 
František Ouředník – 16 pro, 4 proti, 1 zdržel se  
Mgr. Bína - byl zvolen členem finančního výboru. 
Mgr. Lochman – konstatuji, že finanční výbor je již naplněn, proto již nemůžeme hlasovat o 
dalším nominantovi (Robin Panuš). 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo města volí dalšími členy Finančního výboru zastupitelstva města: 

 Mgr. Václava Haase 
   Záznam o hlasování:  pro - 19   proti - 0   zdrželi se - 2 

 Víta Dittricha 
   Záznam o hlasování:  pro - 20   proti - 0   zdrželi se - 1 

 Pavla Břicháčka 
   Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 2   zdrželi se - 3 

 Františka Ouředníka 
       Záznam o hlasování:  pro - 16   proti - 4   zdrželi se - 1 
 
ad 10/ Stanovení odměn neuvolněných členů zastupitelstva města (rada města) 
Předkládá: Mgr. Kamila Galetková, tajemnice MěÚ 
Písemný materiál: Důvodová zpráva s návrhem usnesení  
Mgr. Lochman přečetl písemný materiál. 
Mgr. Lochman přečetl návrh usnesení. 
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Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo města schvaluje dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů za-
stupitelstev územních samosprávných celků v platném znění měsíční odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena rady města ve výši 2.500 Kč s platností od 05.11.2018. 
pro: 21 členů ZaMě                   proti: 0                    zdržel se hlasování: 0 
Mgr. Bína „Usnesení bylo přijato.“ 
 
ad 11/ Změna rozpočtu - 5. rozpočtové opatření roku 2018 
Předkládá: Ing. Jaroslava Kolomazníková, vedoucí odboru FŠO 
Písemný materiál: Důvodová zpráva s návrhem usnesení  
Ing. Kolomazníková, vedoucí FŠO, seznámila členy zastupitelstva s písemným materiá-
lem. 
Mgr. Lochman přečetl návrh usnesení. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo města schvaluje následující změnu rozpočtu - 5. rozpočtové opatření v roce 
2018: 

- Zvýšení provozních výdajů na § 6112 Místní zastupitelské orgány o 360 tis. Kč na 
odměna při skončení funkčního období pro dosud uvolněné zastupitele nadále ne-
pokračující ve funkci.  

- Zvýšení schodku rozpočtu o 360 tis. Kč na 10.548 tis. Kč. 
- Zvýšení financování o 350 tis. Kč na 10.548 tis. Kč (na zvýšení výdajů budou použity 

finanční prostředky z plánovaného zůstatku běžného účtu).        
pro: 20 členů ZaMě                   proti: 0                    zdržel se hlasování: 1 
Mgr. Bína „Usnesení bylo přijato.“ 
 
Ing. Kolomazníková přečetla návrh usnesení.  
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo města schvaluje na základě žádosti proplacení nevyčerpané dovolené dosud 
uvolněnému místostarostovi Mgr. Bínovi dále nepokračujícímu ve funkci.  
pro: 20 členů ZaMě                   proti: 0                    zdržel se hlasování: 1 
Mgr. Bína „Usnesení bylo přijato.“ 

 
ad 12/ Určení pověřeného člena zastupitelstva města pro územní plán města Mnicho-

vo Hradiště  
Ústní podání starosty města. 
Mgr. Lochman – navrhuji, aby to  byl místostarosta města Ing. Jan Mareš. 
Mgr. Lochman přečetl návrh usnesení. 
Návrh na usnesení:  
Zastupitelstvo města určuje pověřeným členem zastupitelstva města pro územní plán města 
Mnichovo Hradiště ve volebním období 2018 – 2022 Ing. Jana Mareše. 
pro: 21 členů ZaMě                   proti: 0                    zdržel se hlasování: 0 
Mgr. Bína „Usnesení bylo přijato.“ 

 
ad 13/ Diskuse     
Mgr. Lochman – veřejné projednání územního plánu bude probíhat 12.12.2018. 
 
Mgr. Haas – bylo dobrou politickou kulturou, že opozice měla ve výborech větší část výborů. 
Nyní to už není. 
 
Mgr. Lochman – další jednání zastupitelstva bude dne 10.12.2018. 
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ad 14/ Závěr 
Jednání ustavujícího ZaMě ukončil starosta města Mgr. Ondřej Lochman v 19:25 hod.  
 
 
 
 
 
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D.                                                                        Ing. Jan Mareš 
     starosta města                                                                                     místostarosta města 
 
                                                                                               
 

Ověřovatelé: 
 

 
 

Mgr. Jan Hluchý 
 
 
  

 PhDr. Lenka Sosnovcová 


