
Zápis
z      jednání ustavujícího Zastupitelstva města Hrádek, konaného dne 31. října 2018  

v     sále Domu kultury Hrádek  

Doba jednání : 17.00 –17.45   hod.

Přítomni : Sobotková Marcela Mgr., Sobotka Pavel, Šístek Václav Ing, Pech Václav, Rychlá 
Květa, Rousek Tomáš Mgr., Pánek Roman Ing., Babický František Ing. Franta Petr, Špetková 
Jitka Mgr., Hejlová Jitka, Janečka Josef, Redl David Mgr. + 70 občanů

Omluveni : Beranová Kateřina, Richtr Patrik

Ověřovatelé zápisu :  pp. Pech, Babický

Zapisovatel : J. Feureislová

Program :
1. Zahájení 
2. Složení slibu zastupitelů
3. Zvolení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
4. Odsouhlasení programu jednání 
5. Volba starosty 
6. Volba místostarosty a dalších členů rady
7. Volba předsedy finančního výboru
8. Volba předsedy kontrolního výboru
9. Volba členů finančního výboru
10. Volba členů kontrolního výboru
11. Volba zástupců ve VV VSR a VH VSR
12. Schválení oddávajících, oddací místnosti a termínu svateb
13. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva 
14. Závěr 

1.Zahájení
- starosta Jaroslav Perlík přivítal všechny přítomné a poblahopřál všem zastupitelům ke 
zvolení. 

2. Slib zastupitelů
- starosta Jaroslav Perlík přečetl slib daný zákonem č. 128/2000 Sb., který zastupitelé stvrdili 
slovem „slibuji“ a svým podpisem.

3. Zvolení ověřovatelů a zapisovatelky zápisu
- starosta Jaroslav Perlík navrhl, aby ověřovateli zápisu byli pp. Pech a Babický a   
zapisovatelkou tajemnice MěÚ p. Feureislová
ZM souhlasí (13x pro, 0 proti, 0 zdržel).

4. Odsouhlasení programu jednání
ZM souhlasí s výše uvedeným programem jednání (13x pro, 0 proti, 0 zdržel).
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5.Volba starosty
- předsedající starosta Jaroslav  Perlík navrhl, aby funkce starosty byla na příští volební 
období jako uvolněná (souhlas 13 přítomných zastupitelů) a dále, aby volba starosty proběhla 
tajně (souhlas 12 přítomných zastupitelů, 1 zdržel – p. Franta), dále navrhl, aby funkce 
místostarosty byla neuvolněná, a navrhl volební komisi ve složení : pp. Šístek (předseda), 
Janečka, Špetková
ZM souhlasí se složením volební komise(12 x pro, 0 proti, 1 zdržel – p. Šístek) .

Volba starosty
- starosta vyzval zastupitele k podání návrhu. P. Pánek navrhl za koalici ODS, Občané Hrádku
a Společně pro Hrádek  na starostu paní Marcelu Sobotkovou. Žádný jiný návrh nezazněl. 
Zastupitelé obdrželi hlasovací lístky a přistoupili k tajné volbě.
p. Šístek poté vyhlásil výsledky voleb. Starostkou města na volební období 2018 -2022 se 
stala paní Marcela Sobotková, která získala 12  hlasů, 1 hlas byl neplatný. Nově zvolená 
starostka poděkovala za důvěru a dále poděkovala odcházejícímu starostovi Jaroslavu 
Perlíkovi s tím, že mu patří doživotní titul starosta města, a vyslovila přání, že zastupitelstvo 
bude v novém volebním období společně fungovat jako spolupracující celek bez ohledu na 
příslušnost stran ve prospěch občanů a města Hrádek. Ke gratulaci se připojila p. Rychlá a p. 
Janečka. 

6. Volba místostarosty a členů rady
Další průběh jednání řídila nově zvolená starostka Marcela Sobotková.
Volba místostarosty
- starostka navrhla, aby volba místostarosty probíhala tajně, což odsouhlasilo všech 13 
přítomných zastupitelů, a předložila za koalici návrh na místostarostu města Hrádek Romana 
Pánka, a vyzvala plénum k dalším návrhům. Nikdo nepředložil jiný návrh, zastupitelé 
přistoupili k tajné volbě. Předseda volební komise vyhlásil výsledek a Roman Pánek byl 
odsouhlasen do funkce místostarosty 11 hlasy, 2 hlasy byly neplatné. 
Volba rady města 
- starostka navrhla, aby volba rady města proběhla veřejně a za koalici navrhla do rady města 
pp. Sobotku, Rouska a Richtra a vyzvala plénum k dalším návrhům. Nebyl předložen jiný 
návrh, všichni navržení byli zvoleni : p. Sobotka 12 hlasy (zdržel se p. Redl), p. Richtr 12 
hlasy (zdržel se p. Redl.), p. Rousek 13 hlasy.

7. volba předsedy finančního výboru 
- starostka předložila návrh koalice, aby předsedou FV byl zvolen pan Patrik Richtr.  
ZM souhlas. (13 pro, 0 proti,0 x zdržel)

8.volba předsedy kontrolního výboru 
- starostka předložila návrh koalice, aby předsedkyní KV byla  paní Jitka Hejlová
ZM souhlas. (13 pro, 0 proti,0 zdržel)

9. volba členů finančního výboru
- starostka předložila návrh koalice na složení FV : pp. Beranová, Daníčková, Trnková, 
Pechová, Hlůžek, Kotyzová
ZM souhlas. (13 x pro, 0 proti, 0 zdržel)
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10.volba členů kontrolního výboru
- starostka předložila návrh koalice na složení KV : pp. Redl a Šnáblová
ZM souhlas. (13x pro, 0 proti, 0 zdržel).

11. volba zástupců VV VSR a VH VSR
- starostka navrhla do VV VSR Marcelu Sobotkovou a do VH VSR Marcela Sobotkovou a 
Romana Pánka.
ZM souhlas. (12 x pro, 0 proti, 1 zdržel – p. Franta).

12. Schválení oddávajících, oddací místnosti a termínu svateb
- starostka navrhla na oddávající Marcelu Sobotkovu a Tomáše Rouska, oddací místností bude
zasedací síň úřadu a dnem pro konání svateb sobota od 10.00-do 14.00 hod.
ZM souhlas. (13 x pro, 0 proti, 0 zdržel).
  
13.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva 
- starostka předložila návrh na výši měsíčních odměn s termínem výplaty od 1.11.2018 :  – 
místostarosta 22.050,- Kč, člen RM 4.900,- Kč, předseda komise/výboru 2.450,- Kč, člen 
komise/výboru 2.050,- Kč, zastupitel nikde nezařazený 1.250.-  Kč.
ZM souhlas. (13 x pro, 0 proti, 0 zdržel).

14.Závěr
- starostka seznámila členy ZM s termínem příštího jednání – 13.12. v 17.00 hodin, na kterém 
se bude projednávat rozpočet města na rok 2019 a vzhledem k tomu, že nebyly další náměty 
nebo připomínky jednání ukončila.

Hrádek 1.11.2018
Zapsala : J. Feureislová/tajemnice

Mgr. Marcela Sobotková
                       starostka 

Ověřovatelé:

Ing. František Babický

Václav Pech



Usnesení
z     ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hrádek ze dne 31. 10. 2018   

zasedání se zúčastnili řádně zvolení kandidáti ve volbách dne 5. a 6. října 2018 :
Sobotková Marcela Mgr., Šístek Václav Ing,  Sobotka Pavel,  Pech Václav, Rychlá Květa, 
Franta Petr, Babický František Ing., Špetková Jitka Mgr., Rousek Tomáš Mgr., Pánek Roman 
Ing., Janečka Josef, Hejlová Jitka, Redl David Mgr. 

Omluveni : Beranová Kateřina Ing., Richtr Patrik MUDr. 

Zastupitelstvo města schválilo následující usnesení :

1. Přítomní členové ZM složili zákonem předepsaný slib a svým podpisem tento slib 
potvrdili

2. Pro volební období 2018 – 2022 bude ve funkci uvolněný starosta a 1 neuvolněný 
místostarosta 

3. Volba starosty a místostarosty proběhla tajnou volbou, volby dalších 3 členů rady byly
veřejné

4. Starostkou města Hrádek byla pro volební období 2018 – 2022 zvolena
                                       Mgr. Marcela Sobotková, 12 x pro, 1 hlas neplatný

5. Místostarostou města Hrádek byl pro volební období 2018 – 2022 zvolen
Ing. Roman Pánek, 11 x pro, 2 hlasy neplatné 

6. Členy Rady města Hrádek pro volební období 2018 – 2022 byli zvoleni :
Pavel Sobotka,  12 x pro, 0 proti, 1 zdržel

Mgr. Tomáš Rousek, 13 x pro, 0 proti, 0 zdržel
MUDr. Patrik Richtr, Ph.D, 12 x pro, 0 proti, 1 zdržel

7. Předsedou finančního výboru byl zvolen Patrik Richtr  (13x pro, 0 proti,0 x zdržel)
8. Předsedou kontrolního výboru byla zvolena Jitka Hejlová(13 x pro, 0 proti, 0 x zdržel)
9. Členy finančního výboru byli zvoleni : Kateřina Beranová, Dana Kotyzová, Věra 

Trnková, Eva Pechová, Martin Hlůžek, Zita Daníčková  (13 x pro,0 proti, 0 zdržel)
10. Členy kontrolního výboru byli zvoleni : David Redl, Eva Šnáblová  (13x pro, 0 proti, 

0 zdržel))
11. Zástupci do VSR byli zvoleni : VV VSR : Marcela Sobotková, do VH VSR Marcela 

Sobotková a Roman Pánek (12 x pro, 0 proti, 1 zdržel)
12.  Oddávající byli zvoleni : Marcela Sobotková a Tomáš Rousek, oddací místnost : 

zasedací síň úřadu a oddacím dnem sobota od 10.00 do 14.00 hod. (13 x pro, 0 proti, 0
zdržel)

13. výše měsíčních odměn pro neuvolněné zastupitele s termínem výplaty od 1.11.2018 :  
– místostarosta 22.050,- Kč, člen RM 4.900,- Kč, předseda komise/výboru 2.450,- Kč, 
člen komise/výboru 2.050,- Kč, zastupitel nikde nezařazený 1.250.-  Kč.

Zapsala : J. Feureislová/tajemnice MěÚ

           Ing. Roman Pánek Mgr. Marcela Sobotková
                    místostarosta            starostka




