
zÁpls a usNrsrruí

ObČané jsou upozorněni na to, že z jednáníje pořizován zvukový záznam, který bude sloužit
pouze jako podklad pro pořízení zápisu z jednánízastupitelstva. Po vyhotovenízápisu bude
tento záznam zli kvidová n d le povi n ností stanovených zá kon em.
Délka diskusního příspěvku: Vystoupení každého řádně přihlášeného občana je stanoveno v
rozsahu 5 minut, a to jedenkrát k projednávanému bodu, přičemž občan může na vyzvání
předsedajícího jeŠtě reagovat na dotazy vznesené členy zastupitelstva města k jeho
vystoupenÍ. V Úvodu svého vystoupenísdělí občan své jméno a příjmení, adresu trvalého
bydliŠtě, popřípadě v jaké záležitosti chce vystoupit. Zápis a usnesení 3/2022 zasedání
zastupitelstva byl řádně ověřen a nebyly proti němu vzneseny námitky.

Přítomni: BlaŽková Hana, Červený Josef, Dostál Filip, Mgr. Markéta Gábrišová, Hofman Jiří,
Jirásko Petr, Kňourková Tereza, Petr Pěchoč, Mgr. Gabriela Výborná

z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 18. Lo.2022
od 18.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Ustavující zasedání zahájil stávající starosta Josef Červený (dále jako předsedající) a přivítal
vŠechny přítomné spoluobčany. Potvrdil, že všichni zvoleníčlenové zastupitelstva předložili svá
osvědČenío zvolenízastupitelem. Konstatoval, že ustavujícízasedáníbylo řádně svoláno a
oznámení bylo vyvěšeno 1-0.10.2022 a tím byl splněn potřebný termín 7 dní pro vyvěšení na
Úředních deskách města Pilníkov. Dále konstatoval, že se ustavujícízasedání koná ve lhůtě 15
dníode dne uplynutílhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. poté
pověřil přeČtením slibu Miluši Čubičovou, kterézvolenízastupitelé potvrdili slovem slibuji a slib
podepsali na podpisovém archu. Žaantl člen zastupitelstva neodmítl složitslib ani nesložil slib
s výhradou.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Mgr. Markétu Gábrišovou a Mgr. Gabrielu Výbornou
a zapisovatelem Miluši Čubičovou,



2. Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu a před hlasováním dal možnost vyjádřit
se přítomným občanům. K návrhu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.

- určení počtu místostarostů
- určení funkce dlouhodobě uvolněného zastupitele
- určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
- volba starosty
- volba místostarosty
- zřízení finančního a kontrolního výboru
- volba předsedy finančního a kontrolního výboru
- volba členů finančního a kontrolního výboru
- rozhodnutío odměně za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
- diskuse
- závér

ZastupitelJosef Červený, navrhl doplnění programu o bod: Stanovení určeného zastupitele
pro pořízen íZmény č.4 Územního plánu Pilníkov.

Návrh na usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pllníkov schva!uje následující program
ustavujícího zasedání dle bodu 2.

3. Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu.
Návrh na usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov bude volit jednoho místostarostu

výsledek hlasování: pro 9 číenů , zdržel se hlasování0 členů, proti 0 členů
Usnesení č. 3 bylo schváleno

1. UrČeníověřovatelŮ zápisu: Mgr. Markéta Gábrišová a Mgr. Gabriela Výborná
Určení zapisovatele: Miluše Čubičová.

Návrh usnesenÍ: Zastupitelstvo města Pilníkov určuje ověřovateti zápisu Mgr. Markétu
Gábrišovou a Mgr. Gabrielu Výbornou a zapisovate!kou Miluši čubičovou.
výsledek hlasování: pro 9 členů,zdržel se hlasování 0 členů, proti 0 členů

Usnesení č. 1 bylo schváleno

Předsedajícídal hlasovat o zařazení bodu do programu.
Pro 9 členů, proti 0 členů, zdržel se 0 členů

výsledek hlasování: pro 9 členů , zdržel se hlasování0 členů, proti 0 členů
Usnesení č. 2 bylo schváleno



4. Předsedající navrhl, aby funkce starosty města byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu §

7Lzákona o obcích.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluie funkc! starosty jako
dlouhodobě uvolněného zastupitele

Výsledek hlasování: Pro 9 členů , zdržel se hlasování 0 členů, proti 0 členů
Usnesení č. 4 bylo schváleno

5. Předsedající konstatoval, že jednací řád zastupitelstva stanoví volbu starosty a

místostarosty tajnou volbou. Následně vznesl dotaz, zda jsou jiné návrhy a vznesl návrh na
hlasování veřejné, Předsedající nechal o tomto návrhu hlasovat.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje veřejnou volbu starosty a
místostarosty,

Výsledek hlasování: Pro 9 členů , zdržel se hlasování 0 členů, proti 0 členů
Usnesení č. 5 bylo schváleno

6. Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty. Předsedající vyzval členy
zastupitelstva k podávánínávrhů na funkci starosty. Byly podány následující návrhy:
Člen zastupitelstva Mgr. Markéta Gábrišová navrhla na místo starosty pana Josefa
Červeného. Jiný návrh přednesen nebyl.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov volí starostou Josefa Červeného.

Výsledek hlasování: Pro 9 členů , zdržel se hlasování 0 členů, proti 0 členů
Usnesení č. 6 bylo schváleno

7. Navrhováníkandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty. Nový starosta vyzval
členy zastupitelstva k podávánínávrhů na funkci místostarosty. Byly podány následující
návrhy: Člen zastupitelstva Hana Blažková navrhla na místo místostarosty pana Petra jiráska.

Jiný návrh přednesen nebyl.

Návrh na usnesení: Zastupite!stvo města Pilníkov volí místostarostou Petra Jiráska.

Výsledek hlasování: Pro 8 členů,zdržel se hlasování ]. člen, proti 0 členů
Usnesení č. 7 byIo schváleno

8. Nový starosta přednesl návrh nazřízení finančního a kontrolního výboru, přičemž každý
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh přednesen nebyl.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov zřizuje finanční a kontrolnívýbor. Oba
výbory budou tříčlenné.

Výsledek hlasování: Pro 9 členů , zdržel se hlasování 0 členů, proti 0 členů
Usnesení č. 8 bylo schváleno



9. Volba předsedy finančního a kontrolního výboru. Nový starosta vyzval členy
zastupitelstva k podávánínávrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány
následující návrhy: Člen zastupitelstva Jiří Hofman navrhl na místo předsedy finančního
výboru Mgr. Markétu Gábrišovou. Žádné jiné návrhy nebyly podány.

Volba předsedy kontrolního výboru. Nový starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání
návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následujícínávrhy: Člen
zastupitelstva Filip Dostál navrhl na místo předsedy kontrolního výboru paníTerezu
Kňourkovou. Žádné jiné návrhy nebyly podány.
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov volí předsedou kontrolního výboru
Terezu Kňourkovou.

Výsledek hlasování: Pro 8 členů, zdržel se hlasování 1 členů, proti 0 členů
Usnesení č. 9 bylo schváleno

10. Volba členů finančního a kontrolního výboru. Předseda finančního výboru Mgr. Markéta
Gábrišová navrhla ke schváleníčleny ve složení Mgr.et Bc. Lenka Mikesková a Hana Blažková
Předseda kontrolního výboru Tereza Kňourková navrhla ke schváleníčleny ve složení Petr
Pěchoč a Eva Kňourková. Nový starosta nechal o návrzích hlasovat.

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov volí členy finančního a kontrolního
výboru ve složení:
Finanční výbor: Mgr.et Bc. Lenka Mikesková, Hana Blažková
Kontro!ní výbor: Petr Pěchoč, Eva Kňourková

Výsledek hlasování: Pro 9 členů , zdržel se hlasování 0 členů, proti 0 členů
Usnesení č. 10 bylo schváleno

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Pilníkov schvaluje odměnu za v,ýkon funkce
neuvo! něných členů zastupitelstva.

a) odměna místostarosty: 16.874,- Kč
b} odměna předsedů výborů: 3.611,- Kč
c) odměna členů zastupitelstva: 1.805,- Kč
d) odměna č!enů výboru: 3.010,- Kč

Odměny neuvolněných členů zastupitelstva se budou vyplácet od 19.10. 2022.

Výsledek hlasování: Pro 9 členů , zdržel se hlasování 0 členů, proti 0 členů
Usnesení č. 11 by!o schvá!eno

Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města PiIníkov voIí předsedou finančního výboru Mgr.
Markétu Gábrišovou.
Výsledek hlasování: Pro 8 členů,zdržel se hlasování 1člen, proti 0 členové

11. Rozhodnutío odměně za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva. Nový starosta
navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla vyplácena odměna v souladu se
zákonem o obcích a platnými nařízeními vlády č.338l2O17 Sb,



12. Stanovení urČeného zastupitele pro pořízeníZměny č.4 Územního plánu pilníkov.

Návrh na usnesenÍ: Zastupitelstvo stanovuje, že určeným zastupitelem pro pořízení Změny
Č. 4 Územního plánu Pilníkov bude p. Josef Červený, zastupite! a zároveň starosta města.

výsledek hlasování: pro 9 členů , zdržel se hlasování0 členů, proti 0 členů
Usnesení č. 12 bylo schváleno

13. Diskuse:
pan starosta poděkovalvšem, kdo se účastnil komunálních voleb.
poděkování pana místostarostv petra Jiráska občanům.
Poděkování pana Petra PěchoČe za zvolení do zastupitelstva v komunálních volbách, dále
vyvrátil tvrzenÍ, Že odmítl funkci místostarosty vzhledem k 2. místu ve volbách v počtu hlasů,
nadále bude pokračovat v kulturním výboru.
Pan Jiří Hofman poděkoval panu starostovi, že byl osloven ke spolupráci v zastupitelstvu.
PanÍMarkéta Gábrišová poděkovala občanům za obdržené hlasy a oznámila, že bude
v zastupitelstvu ráda pokračovat.
Paní Hana BlaŽková také poděkovala občanům a oznámila, že bude pokračovat v sociálním
výboru.
Pan Filip Dostál poděkoval občanům, že se účastníveřejného zasedání a voleb.
PanÍGabriela Výborná poděkovala za hlasy a pěvně véří,že nezklame důvěru občanů.
PanÍTereza Kňourková také poděkovala občanům za hlasy u voleb a doufá, že se
v zastupitelstvu něco nového naučí.

L3.Závér
Pan starosta spustil diskuzi ohledně zhasínání veřejného osvětlení několika pár hodin přes
noc v rámci Úspory elektrické energie. Mezi návrhy bylo zhasínání pouze v některých ulicích,
v některých hodinách, pouze o víkendech, zhasínat lampy ob jednu nebo snížit intenzitu
svícení.
Pan starosta pozval přítomné na dalšíveřejné zasedání, které se koná v úterý 22. tL.2022 od
18:00 hod

Starosta - J Červený - Petr Jiráskom

t*Zapisovatelka : M iluše Čubičová tryat

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ma l{[,,",
V Pilníkově L8, 1,0. 2022

Gábrišová Mgr. Gab na


