
Z á p i s  

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo  

dne 1. listopadu 2018 od 17.00 hod. v Riedelově vile v Desné II  

Přítomni: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Jiří Koukal, Jarmila Zachrová, Hana 

Chladová, Ivana Suchardová, Pavlína Hofmanová, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, 

Mgr. Pavel Horký, Patrik Chlum, Ing. Tomáš Strnad, Martin Lauer, Ing. Ivan 

Indráček 

Tajemník: JUDr. Jaroslav Müller 

 

Omluveni:  

 

Jednání ustavujícího Zasedání zastupitelstva města Desná zahájil pan Jaroslav 

Kořínek, přivítal všechny nově zvolené členy zastupitelstva.  

 

Konstatoval, že ustavující jednání zastupitelstva města Desné bylo svoláno a 

vyhlášeno ve  smyslu §  91, odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb. a jednacího řádu 

zastupitelstva dle § 3 aktualizovaného a odsouhlaseného zastupitelstvem města Desná 

dne 7.9. 2016. 

   

Pan starosta konstatoval, že zápis z posledního jednání zastupitelstva města Desná ze 

dne 19. 9. 2018 byl uložen na MěÚ k nahlédnutí, nikdo ze zastupitelů k němu 

nevznesl připomínky, a proto byl vyhlášen za schválený. 

 

Starosta doporučuje, aby se dnešní jednání řídilo platným jednacím řádem 

zastupitelstva města Desné, který byl přítomným zaslán s pozvánkou na dnešní 

jednání. Pokud budou připomínky nebo doplňky k platnému jednacímu řádu našeho 

zastupitelstva, doporučuji je zaslat na městský úřad a budou se řešit na příštím jednání 

zastupitelstva. 

 

Podle prezenční listiny je dnešnímu zasedání přítomno 14 členů nově zvoleného 

zastupitelstva. To znamená, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Dne 1. 11. 2018 byla doručena rezignace nově zvoleného člena zastupitelstva 

města JUDr. Jaroslava Müllera, Ph.D. 

Tímto dnem dochází v souladu s § 55 odst. 2 písm. b) zákona o volbách do 

zastupitelstev obcí k zániku jeho mandátu.  

 

V souladu s § 56 téhož zákona o volbách do zastupitelstev obcí následující den po 

zániku mandátu nastupuje na uvolněné místo první náhradník z kandidátní 

listiny Sportovci pro Desnou, kterým je pan Stanislav Doubek. Tomu v souladu 

se zákonem bude radou města předáno do 15ti dnů písemné osvědčení o zvolení 

zastupitelem města tak, aby na následujícím zasedání zastupitelstva mohl složit 

zákonem předepsaný slib a ujmout se výkonu funkce zastupitele. 

 

Zapisovatelkou dnešního jednání byla jmenována paní Hana Hrušková, pracovnice 

MěÚ. 

 

Podle § 107 zákona o obcích je starosta pověřen v přechodném období mezi dnem 

voleb a ustavujícím jednáním zastupitelstva plnit úkoly starosty.  



 

Na pozvánce pro dnešní jednání, která byla všem přítomným zaslána, je uveden 

tento program ustavujícího jednání zastupitelstva města vycházející ze zákona o 

obcích   

  

1)  Zahájení jednání 

2)  Složení slibu členů zastupitelstva města 

3) Volba návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu 

4) Schválení návrhu volebního řádu  

5) Volba starosty, místostarosty a členů rady 

6) Zřízení výborů a volba předsedů výborů zastupitelstva   

7) Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

8) Diskuze 

9) Závěr 

 

Hlasování o programu pro - 14 

Usnesení 1 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje následující program zasedání: 

     1) Zahájení jednání 

     2) Složení slibu členů zastupitelstva města  

     3) Volba návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu 

     4) Schválení návrhu volebního řádu  

     5) Volba starosty, místostarosty a členů rady 

     6) Zřízení výborů a volba předsedů výborů zastupitelstva 

     7) Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

     8) Diskuze 

     9) Závěr  

 

2) Složení slibu členů zastupitelstva města 

Na úvod starosta připomněl ze zákona o obcích že: 

- odmítnutí slibu nebo slib s výhradou má za následek ztrátu mandátu, 

- slib se skládá podle § 69 odst. 3 zákona o obcích v platném znění tak, že zastupitel 

před zastupitelstvem (zřetelně) pronese slovo „slibuji“ a podepíše se pod text slibu, 

který je zde připraven.  

- volební komise, která se zvolí má k dispozici originál zápisu o výsledku 

komunálních voleb do zastupitelstva města Desná a starosta může konstatovat, že 

před jednáním dnešního zastupitelstva všichni zvolení zastupitelé převzali od 

registračního Městského úřadu Desná osvědčení o svém zvolení.  

 

Pan starosta se ujímá řízení jednání, čte slib člena zastupitelstva a vyzývá jednotlivé 

členy, aby vyřkli přede všemi slovo „slibuji“ a stvrdili tento slib svým podpisem.  

        

"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“. 
 

Zabezpečení agendy voleb je výkonem státní správy, který zabezpečuje věcně 

příslušný tzv. registrační úřad, kterým byl v našem případě Městský úřad Desná, pan 

starosta požádal tajemníka MěÚ Jaroslava Müllera, aby nyní postupně jednotlivé 



zastupitele představil, a zastupitele žádá, aby se postupně po pronesení slova 

„slibuji“ pod text slibu podepsali.  

 

Pan starosta předává slovo panu tajemníkovi.             

 

Všichni členové zastupitelstva složili slib. Složení slibu je přílohou zápisu z 

ustavujícího zasedání. Pan starosta děkuje všem přítomným zastupitelům za 

složení zákonem předepsaného slibu a přeje jim hodně štěstí v další práci pro 

město. 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 2  

Zastupitelstvo města konstatuje, že všech 14 přítomných členů zastupitelstva 

města složilo předepsaný slib. 

 

3) Volba volební a návrhové komise, ověřovatelé zápisu 

a) Volba návrhové komise – pan starosta navrhuje na návrhovou komisi Josefa 

Želinského a Pavla Horkého 

 

Hlasování pro – 12, zdržel se – 2  

Usnesení 3.1 

Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi v následujícím složení: Josef 

Želinský a Pavel Horký. 

 

b) Volba volební komise – pan starosta navrhuje na členy volební komise Ing. Pavla 

Michka, Hanu Chladovou a Ivanu Suchardovou. 

 

Hlasování pro – 12, zdržel se – 2  

Usnesení 3.2 

Zastupitelstvo města schvaluje volební komisi v následujícím složení: Ing. Pavel 

Michek, Hana Chladová a Ivana Suchardová. 

 

c) Návrh na ověřovatele zápisu – pan starosta navrhuje na ověřovatele zápisu z 

dnešního jednání pana Patrika Chluma a Jiřího Koukala. 

 

Hlasování pro – 12, zdržel se – 2  

Usnesení 3.3 

Zastupitelstvo města schvaluje následující ověřovatele zápisu v následujícím 

složení: Patrik Chlum a Jiří Koukal. 

 

4) Schválení návrhu volebního řádu  

Volba proběhne dle platného volebního řádu.  

 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 1  

Usnesení 4 

Zastupitelstvo města schvaluje Návrh volebního řádu Zastupitelstva města 

Desná. 

 

 

 



5) Volba starosty, místostarosty a členů rady města 

V souladu se schváleným volebním řádem pan starosta navrhuje, aby volba starosty, 

místostarosty a členů rady města proběhla veřejně.  

 

p. Indráček podává protinávrh, aby byla volba tajná 

Hlasování pro – 3, proti  - 6, zdržel se - 5   

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města schvaluje, že volba starosty, místostarosty a členů rady města 

proběhne tajně.  

Usnesení nebylo přijato. 

 

p. starosta žádá přítomné, aby hlasovali o původním návrhu. 

 

Hlasování pro – 11,  proti - 3  

Usnesení 5.1 

Zastupitelstvo města schvaluje, že volba starosty, místostarosty a členů rady 

města proběhne veřejně.  

  

Volba starosty města:  

Pan starosta navrhuje, aby zvolený starosta města byl pro volební období 2018 – 2022 

dlouhodobě uvolněn pro výkon své funkce. 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 5.2 

Zastupitelstvo města schvaluje, aby starosta města byl pro volební období 2018 – 

2022 dlouhodobě uvolněn pro výkon své funkce. 

 

Pan starosta předává slovo volební komisi. 

 

Členové volební komise se domluvili mezi sebou, že předsedou volební komise 

bude pan Ing. Pavel Michek, který se ujal dalšího slova.  

Požádal zastupitele, aby předkládali své návrhy na starostu. 

 

a) Volba starosty města 

 

Předseda volební komise Pavel Michek navrhuje na starostu pana Jaroslava 

Kořínka. 

 

Navržený zastupitel souhlasí s návrhem. 

Předseda VK konstatuje, že na funkci starosty města kandiduje: Jaroslav Kořínek 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 5.3 

Zastupitelstvo města volí pana Jaroslava Kořínka starostou města Desná.      
 

Předseda volební komise poblahopřál ke zvolení panu Jaroslavu Kořínkovi a předal 

mu závěsný odznak. 

 

Pan starosta Jaroslav Kořínek se ujímá dalšího vedení jednání zastupitelstva. 

 



b) Volba místostarosty  

Starosta navrhuje, aby místostarosta města Desná pro volební období 2018-2022 

nebyl pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn. 

 

Hlasování pro – 14 

Usnesení 5.4 

Zastupitelstvo města schvaluje, aby místostarosta města Desná pro volební 

období 2018-2022 nebyl pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn. 

 

Starosta předává slovo předsedovi VK pro volbu místostarosty.  

 

Předseda VK požádá o předložení návrhů: 

p. starosta navrhuje na funkci místostarosty pana Petra Šikolu. 

 

Navržený zastupitel souhlasí s návrhem. 

Předseda volební komise konstatuje, že na funkci místostarosty města kandiduje: Petr 

Šikola 

 

Hlasování pro – 13, zdržel se – 1  

Usnesení 5.5 

Zastupitelstvo města volí pana Petra Šikolu místostarostou města Desná.      
 

Předseda volební komise poblahopřál ke zvolení a vyzval ho, aby usedl k 

předsednickému stolu. 

 

c) Volba členů rady města 

Pan starosta konstatuje, že rada musí mít lichý počet členů, minimálně 5 a 

maximálně 1/3 z celkového počtu členů zastupitelstva. V našem případě tedy 5. 

Přímo ze znění zákona a bez volby jsou členem rady starosta a místostarosta. Zbývá 

tedy volba zbylých tří členů rady města. Dříve již bylo určeno, že volba bude 

veřejná.  

 

Pan starosta předávám slovo předsedovi volební komise. 

 

Hovoří předseda volební komise 

Vyzývá členy zastupitelstva na přednesení návrhů na členy rady města: 

 

p. starosta navrhuje na členy RM Jarmilu Zachrovou, Josefa Želinského a  

Jiřího Koukala.  

 

p.Lauer – navrhuje na člena RM Ing. Ivana Indráčka 

 

Na funkci členů rady kandidují: Josef Želinský.....................   přijímá kandidaturu 

                                                   Jarmila Zachrová................  přijímá kandidaturu 

                                                   Jiří Koukal .........................  přijímá kandidaturu 

                                                   Ing. Ivan Indráček  ............. přijímá kandidaturu 

 

Předseda VK konstatuje, že volby na členy rady města se účastní 4 kandidáti. 



Provede volbu členů rady města – podle abecedy – vždy jen počet hlasů pro, 

upozornil, že každý se může rozhodnout jen pro tři kandidáty, protože jinak je 

hlasování zmatečné. 

Pokud bude druhé kolo, pak již bez těch, kdo byli zvoleni. 

 

Hlasování pro – 3, zdržel se - 11   

Zastupitelstvo města volí Ing. Ivana Indráčka.  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města volí Ing. Ivana Indráčka za člena rady města Desná.  

Usnesení nebylo přijato. 

 

Hlasování pro – 12, zdržel se – 2  

Zastupitelstvo města volí Jiřího Koukala. 

Usnesení 5.6.1 

Zastupitelstvo města volí Jiřího Koukala za člena rady města Desná. 

 

Hlasování pro - 11, zdržel se - 3 (Lauer, Indráček, Zachrová) 

Zastupitelstvo města volí Jarmilu Zachrovou. 

Usnesení 5.6.2 

Zastupitelstvo města volí Jarmilu Zachrovou za člena rady města Desná. 

 

Hlasování pro – 10, zdržel se - 4  

Zastupitelstvo města volí Josefa Želinského. 

Usnesení 5.6.3 

Zastupitelstvo města volí Josefa Želinského za člena rady města Desná. 

 

Předseda VK poblahopřál novým členům rady města ke zvolení. 

 

6) Zřízení výborů a volba předsedů výborů zastupitelstva 

Nyní musí zastupitelstvo rozhodnout o zřízení výborů zastupitelstva pro volební 

období 2018 – 2022. Současně by se měly určit počty členů jednotlivých výborů. 

Připomíná, že v minulém volebním období pracovaly výbory, jejichž zřízení nám 

určuje zákon o obcích: 

 Výbor finanční 

 Výbor kontrolní 

Navrhuje, aby tyto výbory byly pětičlenné (minimálně tříčlenné). 

Funkční období výborů, jejichž existence je vázána na existenci zastupitelstva 

skončilo dnem voleb, tedy 5.10.2018. Dnes je třeba rozhodnout, jaké výbory budou 

v našem městě pracovat v novém volebním období.  

Pan starosta navrhuje pro nové volební období zřídit následující výbory 

zastupitelstva města Desná a to „Finanční a Kontrolní“.    

 

p.Indráček – navrhuje nový výbor Pro rozvoj a cestovní ruch 

 

Hlasování pro – 8, zdržel se – 6  

Usnesení 6.1.1 

Zastupitelstvo města zřizuje pro volební období 2018-2022 výbor zastupitelstva 

Pro rozvoj a cestovní ruch. 

 

Hlasování pro - 14 



Usnesení 6.1.2 

Zastupitelstvo města zřizuje pro volební období 2018-2022 Finanční výbor 

zastupitelstva, Kontrolní výbor zastupitelstva.  

 

Pan starosta dále navrhuje, aby všechny výbory měly pět členů (minimálně tři členy). 

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 6.2 

Zastupitelstvo města Desná schvaluje, aby výbory zastupitelstva zřízených pro 

volební období 2018-2022 měly pět členů (minimálně tři členy). 

 

Následuje Volba předsedů výborů zastupitelstva města.  

Nejprve je třeba určit způsob volby, tedy zda volba bude veřejná nebo tajná. 

Pan starosta navrhuje, aby volba předsedů výborů proběhla veřejně. 

 

Hlasování pro – 11, proti – 1, zdržel se  - 2  

Usnesení 6.3 

Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba předsedů výborů zastupitelstva města 

proběhne veřejnou formou. 

 

1) Volba předsedy finančního výboru zastupitelstva: 

p. starosta předává slovo předsedovi VK, aby provedl veřejnou volbu předsedy 

finančního výboru.   

 

Předseda volební komise žádá o předložení návrhů: 

- pan starosta navrhuje na předsedu finančního výboru paní Ivanu Suchardovou 

- pan Lauer navrhuje na předsedu finančního výboru pana Ivana Indráčka 

 

Na funkci předsedy finančního výboru kandidují:  

Ing. Ivan Indráček.....................   přijímá kandidaturu 

Ivana Suchardová……..............  přijímá kandidaturu 

 

Předseda volební komise konstatuje, že na funkci předsedy finančního výboru 

zastupitelstva města kandidují: Ing. Ivan Indráček, Ivana Suchardová 

 

Proběhne samotná volba podle abecedního pořadí kandidátů – vždy jen počet hlasů 

pro. Předseda VK upozorňuje, že každý se může rozhodnout jen pro jednoho 

kandidáta, protože jinak je hlasování zmatečné. 

 

Hlasování pro – 3, zdržel se - 11 

Zastupitelstvo města volí Ivana Indráčka. 

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města volí Ing. Ivana Indráčka předsedou Finančního výboru 

zastupitelstva města Desná. 

Usnesení nebylo přijato. 

 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 3  

Zastupitelstvo města volí Ivanu Suchardovou. 

Usnesení 6.4 



Zastupitelstvo města volí paní Ivanu Suchardovou předsedou Finančního výboru 

zastupitelstva města Desná 
Předseda volební komise blahopřeje ke zvolení. 

 

2) Volba předsedy kontrolního výboru zastupitelstva: 

Pan starosta předává slovo předsedovi VK, aby provedl veřejnou volbu předsedy 

kontrolního výboru. 

 

Předseda volební komise žádá o předložení návrhů: 

 

Pan starosta navrhuje na předsedu kontrolního výboru pana Ing. Tomáše 

Strnada. 

 

Navržený zastupitel souhlasí s návrhem. 

 

Předseda volební komise konstatuje, že na funkci předsedy kontrolního výboru 

zastupitelstva města kandiduje: Ing. Tomáš Strnad 

 

Hlasování pro -  13, zdržel se – 1  

Usnesení 6.5 

Zastupitelstvo města volí pana Ing. Tomáše Strnada předsedou Kontrolního 

výboru zastupitelstva města Desná.   

 

Předseda VK blahopřeje ke zvolení. 

 

3) Volba předsedy výboru zastupitelstva Pro rozvoj a cestovní ruch: 

Pan starosta předává slovo předsedovi VK provést veřejnou volbu předsedy výboru 

rozvoje a cestovního ruchu. 

 

Předseda volební komise požádá o předložení návrhů: 

 

p. Indráček – navrhuje Martina Lauera  

p. Šikola – navrhuje Ing. Ivana Indráčka 

 

Na funkci předsedy výboru rozvoje a cestovního ruchu kandidují:  

Ing. Ivan Indráček.....................   nepřijímá kandidaturu 

Martin Lauer…………..............  přijímá kandidaturu 

 

Předseda volební komise konstatuje, že na funkci předsedy kontrolního výboru 

zastupitelstva města kandiduje: Martin Lauer  

 

Hlasování pro – 11, zdržel se – 3  

Usnesení 6.6 

Zastupitelstvo města volí pana Martina Lauera předsedou výboru Pro rozvoj a 

cestovní ruch zastupitelstva města Desná. 

     

Předseda VK blahopřeje ke zvolení.   

Pan starosta děkuje předsedovi VK za provedení volby předsedů jednotlivých výborů 

zastupitelstva a sděluje předsedům výborů, aby do příštího zastupitelstva jmenovali 

členy výborů.  



Současně blahopřeje všem nově zvoleným předsedům výborů ke zvolení a těší se na 

další spolupráci. 

 

7) Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

Starosta předává slovo panu tajemníkovi: 

ten sděluje zastupitelům, že odměňování členů zastupitelstva se řídí NAŘÍZENÍM 

VLÁDY č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev samosprávných celků, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády). 

 V § 2 tohoto nařízení se hovoří o tom, že měsíční odměna neuvolněným členům 

zastupitelstva se stanoví ode dne, který určí zastupitelstvo.  

Jelikož tak není možno učinit zpětně, měl by tímto dnem být den zítřejší 2.11.2018.  

O témže hovoří i §77 zákona o obcích ve svém odst. 2, navíc v odstavci 3) se píše: 

v případě souběhu výkonu několika funkcí 

a) náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za 

kterou se poskytuje nejvyšší odměna, 

b) lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do 

výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 

V minulosti se tento odstavec využíval a odměny se kumulovaly. Domnívají se, že 

toto by napříště nebylo vhodné a měli bychom i v souvislosti se záměrem nekumulace 

funkcí „používat“ v případě souběhu jen odměnu za výkon vyšší funkce. To je 

obdobný princip, který platí pro uvolněné členy zastupitelstva. 

Připomíná, že se ještě ZM bude zabývat odměňováním členů výborů a komisí z řad 

nečlenů zastupitelstva města na příštím zasedání dne 14.11.2018, kde by se mělo 

schválit poskytnutí peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva za výkon funkcí ve výborech a komisích.  

Zároveň rada města bude schvalovat, jaké komise budou zřízeny a potom také určí 

počet členů jednotlivých komisí. 

 

Starosta poděkuje panu tajemníkovi a otvírá diskusi.  

 

Hlasování pro - 14 

Usnesení 7.1 

Zastupitelstvo města schvaluje, že pro volební období 2018 – 2022 bude 

neuvolněnému členu zastupitelstva v případě souběhu výkonu několika funkcí 

poskytována měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší 

odměna. 

 

Pan starosta předávám slovo opět panu tajemníkovi: 

 

Výše navržených odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva jsou:  

 
     Funkce  návrh 2018 - 2022 max. možná výše 2014 – 2018    

Zastupitel:                                     1.000,- Kč                1.690,- Kč               800,- Kč 

Člen komise nebo výboru:           2.000,- Kč                2.816,- Kč            1.690,- Kč  

Předseda komise nebo výboru:   2.500,- Kč        3.379,- Kč            1.910,- Kč    

Člen rady:                                     5.000,- Kč        6.758,- Kč            2.330,- Kč 

Místostarosta                               13.000,- Kč      30.412,- Kč          11.990,- Kč 

 

Pan tajemník navrhuje, abych se při odměňování schválily výše uvedené částky. 

 



Starosta poděkoval panu tajemníkovi a otvírá diskusi.  

 

p.Indráček – nechápe proč je tak velké navýšení u členů rady, přijde mu to zbytečné 

p. starosta – návrh vychází to z toho, že se RM schází častěji než v minulosti (cca 1x 

za 14dní)   

 

Hlasování pro – 12, zdržel se – 2  

Usnesení 7.2 

Zastupitelstvo města v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 

členů zastupitelstev samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů 

schvaluje s účinností od 2. 11. 2018 odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva 

v následující výši: člen zastupitelstva 1.000,-Kč; člen výboru zastupitelstva nebo 

komise rady 2.000,- Kč; předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 2.500,- 

Kč; člen rady 5.000,- Kč; místostarosta 13.000,-Kč.  

 

8) Diskuze 
p. starosta sděluje, že termíny ZM – budou i nadále ve středu od 17.00hod, další 

zasedání ZM bude 14.11.2018 zde v Riedelově vile od 17.00 hodin, další termíny 

zašleme co nejdříve spolu s návrhem termínů jednání RM a besed s občany. 

Dále by chtěl požádat předsedy výboru, aby navrhly termín schůzky, kde se 

domluvíme na obsazení výborů a zároveň projednáme koncepci, kterou budou 

připravovat, již nyní máme hodně věcí rozpracovaných. 

Následně pan starosta předává slovo přítomným hostům. 

 

p. L – za všechny hasičské sbory v Desné gratuluje všem ke zvolení a přeje jim hodně 

úspěchů, aby se vždy rozumně dohodli a vše fungovalo perfektně jako dosud 

p. Indráček – sděluje, že dvouměsíční perioda mezi ZM je nedostačující a navrhuje 

častější zasedání, musí se pak svolávat mimořádné ZM 

p. starosta – termíny ZM plánujeme i nadále v dvouměsíčních cyklech, je to takto 

vyhovující, mimořádné ZM se svolá v případě, že je to potřeba   

p. Lauer – se přikloňuje k p. Indřáčkovi, s pohledu občana, může sdělit, že je to 

nedostačující a že lhůty pro činnost se protahují – ZM schválí záměr, 30 dnů 

vyvěšený, … 

p. starosta – prodloužení lhůt není způsobeno tím, že jsou ZM ve dvouměsíčních 

cyklem, je to o přípravě podkladů návrhů, nedostačující dokumentaci, místním šetření 

atd., záměry zveřejňuje RM, ty visí 15dní poté RM doporučuje ZM 

p. tajemník – také často provádíme místní šetření, abychom předešli problémům 

s majiteli sousedních pozemků, tím se to lhůta může také protáhnout. RM je jednou za 

14dní 

p. starosta - na místní šetření jsou pravidelně zváni zastupitelé 

p. Indráček – není to jen o majetkových věcech, jsou tu i jiné úkoly k řešení, které 

potřebují častější frekvenci, zajímalo by ho, jak se na to dívají ostatní zastupitelé 

p. starosta – zašlu zastupitelům návrh termínů a  pokud má budete mít někdo jinou 

představu prosím o zaslání návrhu   

p. Šikola – v předešlém volebním období to fungovalo v tomto režimu a nikdo ze 

zastupitelů si na to nestěžoval 

p. B – chtěl poblahopřát všem ke zvolení a sděluje, že spolupráce s městem Desná 

byla nadstandartní a co se týče prodeje majetku, tak a p. Holcová má vždy vše 

připravené a místní šetření jsou opravdu luxus, jak pro občany, tak pro ZM či RM, to 

se v žádné okolní obci neděje. 



p. Koukal – se přiklání ke starostovi, aby každý komu nevyhovuje dvouměsíční 

cyklus jednání ZM, vznesl připomínku  

 

9) Závěr 

Pan starosta poděkoval všem přítomným za účast a popřál hezký zbytek večera. 

 

 Zasedání zastupitelstva ukončil v 18.05 hod.  

 

 

 

Zápis ověří:  Jiří Koukal     ………………………………………………….. 

  

 

                     Patrik Chlum  ……………………………………………..…… 

 

 

 

  Jaroslav Kořínek                                                                                          Petr Šikola 

      starosta                                                                                                   místostarosta 

 


