Město Klobouky u Brna
******************************************
ZÁ P I S
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města č.j.:1/2006, konaného dne 2. října
2006 v 18.00 hodin v sále sokolovny v Kloboukách u Brna.

Zahájení
Ustavující schůzi zastupitelstva města zahájil jeho předsedající Ing. Jindřich Koubek
přivítáním přítomných členů, kteří byli v komunálních volbách dne 20. a 21. října
2006 zvoleni do zastupitelstva města a dále všech ostatních občanů , kteří se zúčastnili
veřejného zasedání. Předsedající po ověření počtu přítomných členů konstatoval, že je
přítomno všech 15 členů a zastupitelstvo je schopno usnášet .

Přítomni: Roman Blanář, RNDr. Zdeněk Bobek, Mgr. Petr Hrádek, Ing. Jindřich
Koubek, Ing. Zdeněk Lobpreis, Šárka Lopatářová, Miroslav Navrátil, Ing. Stanislav
Němec, Alena Pitlachová, Ing. Oldřich Štercl, Vladimír Trávníček, Ladislav Vašulka,
Pavel Volek, Alena Zajíčková, Ing. Jaroslav Zvonař
Tajemnice: Milena Strouhalová

Program zasedání
Předsedající Ing.Jindřich Koubek přednesl návrh programu ustavujícího zasedání :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Složení slibu členů zastupitelstva města
Určení ověřovatelelů zápisu, určení zapisovatele
Volba návrhové a volební komise
Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady
Diskuse
Závěr

Členové zastupitelstva s takto předloženým návrhem vyslovili svůj souhlas.

Bod č.1
Složení slibu
Předsedající zasedání vyzval tajemnici Milenu Strouhalovu o přečtení textu slibu člena
zastupitelstva. Jednotliví členové složili slib do rukou předsedajícího pronesením slova
“slibuji”. Složení slibu potvrdili svým podpisem a obdrželi Osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva města Klobouky u Brna.

Bod č.2
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil ověřovatele zápisu pana Romana Blanáře a Mgr. Petra Hrádka a
zapisovatelkou určil tajemnici Milenu Strouhalovu.
Předsedající navrhl způsob hlasování aklamací . Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen
jiný návrh nechal hlasovat o tomto způsobu volby .
Hlasování : pro 15 proti 0 zdržel se 0

Bod č.3
Volba volební a návhové komise
Předsedající Ing. Jindřich Koubek navrhl členy volební komise v níže uvedeném
složení. Vzhledem k tomu, že nebyl uplatněn jiný návrh nechal o navržených členech
hlasovat:
Pavel Volek ,
hlasování: pro-14, proti-0, zdržel se-1
Alena Zajíčková,
hlasování: pro-14, proti-0, zdržel se-1
Ing. Stanislav Němec, hlasování: pro-14, proti-0, zdržel se-1
navržení členové volební komise byli zvoleni.
Předsedající Ing. Jindřich Koubek navrhl členy návrhové komise v níže uvedeném
složení. Vzhledem k tomu, že nebyl uplatněn jiný návrh nechal o navržených členech
hlasovat:
Ladislav Vašulka ,
hlasování: pro-14, proti-0, zdržel se-1
Alena Pitlachová ,
hlasování: pro-14, proti-0, zdržel se-1
Vladimír Trávníček,
hlasování: pro-14, proti-0, zdržel se-1
navržení členové návrhové komise byli zvoleni.
Předsedající konstatoval , že rada v Kloboukách u Brna má ze zákona 5 členů , tj.
starostu, místostarostu a další 3 členy .
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni . Předsedající navrhl ,
aby se zachoval dosavadní stav – uvolněný starosta a neuvolněný místostarosta,
protože nebyl navržen jiný způsob, nechal předsedající hlasovat o tomto návrhu.
Hlasování : pro 15 proti 0 zdržel se 0

Bod č.3
Volba starosty
Předsedající konstatoval, že je možné přistoupit k volbě starosty a vyzval členy
zastupitelstva k přednesení kandidátů na funkci starosty . Člen zastupitelstva pan Ing.
Jindřich Koubek navrhl na funkci starosty pana RNDr. Zdeňka Bobka, který
kandidoval za “Sdružení nestraníků“, jiný návrh nebyl vznesen. Předsedající pověřil
člena volební komise pana Pavla Volka provedením volby.
Starostou města Klobouky u Brna byl pro volební období 2006-2010 zvolen RNDr.
Zdeněk Bobek .
Hlasování: pro-12, proti-1, zdržel se-2

Volba místostarosty
Dosavadní předsedající předal řízení zasedání nově zvolenému starostovi , který
poděkoval zastupitelům za projevenou důvěru a pokračoval v řízení zasedání.
Nejprve složil člen zastupitelstva a odstupující starosta pan Ing. Jindřich Koubek slib
do rukou nově zvoleného starosty pana RNDr. Zdeňka Bobka.
Starosta konstatoval, že je možné přistoupit k volbě místostarosty a vyzval členy
zastupitelstva k přednesení kandidátů na funkci místostarosty . Člen zastupitelstva pan
Ing. Oldřich Štercl navrhl na tuto funkci pana Ing. Zdeňka Lobpreise , který
kandidoval za sdružení nezávislých kandidátů, jiný návrh nebyl vznesen. Předsedající
pověřil člena volební komise pana Pavla Volka provedením volby.
Místostarostou města Klobouky u Brna byl pro volební období 2006-2010 zvolen Ing.
Zdeněk Lobpreis.
Hlasování: pro-11, proti-1, zdržel se-3

Volba tří členů rady
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy rady . Navrženi byli:
Roman Blanář, Ing. Oldřich Štercl, Mgr. Petr Hrádek, Ladislav Vašulka, Ing. Jaroslav
Zvonař.
Čeny rady byli zvoleni:
Roman Blanář,
hlasování:
Ing. Oldřich Štercl,
hlasování:
Ladislav Vašulka ,
hlasování:

pro-14 proti-0
pro-12 proti-0
pro-9 proti-0

zdržel se-1
zdržel se-3
zdržel se-6

Návrh usnesení
Členka návrhové komise paní Alena Pitlachová seznámila členy zastupitelstva s
návrhem usnesení, který byl jednohlasně schválen.

Bod č.4
Diskuse
Do diskuse se přihlásil pan Pavel Volek, který jmenem tělovýchovné jednoty Sokol
Klobouky u Brna, poděkoval odstupujícímu starostovi Ing. Jindřichu Koubkovi za jeho
práci .

Bod č.5
Závěr
Na závěr poděkoval pan starosta voličům za projevenou důvěru a podporu a dále
poděkoval odstupujícímu starostovi a členům bývalého zastupitelstva za jejich práci a
novým členům městského zastupitelstva popřál mnoho úspěchů v jejich práci.
Ustavující zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 18:45 hodin.

V Kloboukách u Brna dne 7.11.2006

Zapsala:Milena Strouhalová

Ověřovatelé zápisu :

Roman Blanář

:

------------------------------

Mgr. Petr Hrádek :

------------------------------

…………………………….
RNDr.Zdeněk Bobek
starosta města

Vyvěšeno: 10.11.2006
Svěšeno:

.........................................
Ing. Zdeněk Lobpreis
místostarosta

Město Klobouky u Brna
Nám.Míru 169/1 , 691 72 Klobouky u Brna
Zastupitelstvo města

Usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Klobouky u Brna ze dne 2.listopadu 2006

Zastupitelstvo města Klobouky u Brna po projednání:

a) volí v souladu s §84 odst.1, písm.l) zákona o obcích :
1. Starostu RNDr. Zdeňka Bobka, který je pro výkon funkce uvolněn
2. Místostarostu Ing. Zdeňka Lobpreise, který je pro výkon funkce neuvolněn
3. Členy rady města jsou zvoleni : Roman Blanář
Ing.Oldřich Štercl
Ladislav Vašulka
b) bere na vědomí :
složení slibu všech členů zastupitelstva podle §69 odst.2 zákona o obcích

V Kloboukách u Brna dne 7.listopadu 2006

…………………………….
RNDr.Zdeněk Bobek
starosta města

.........................................
Ing. Zdeněk Lobpreis
místostarosta

