MĚSTO TRUTNOV – ZASTUPITELSTVO MĚSTA
Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 5. listopadu 2018
Zasedání bylo zahájeno v 16:00.

ZAHÁJENÍ
MUDr. Jiří Kochan přivítal přítomné zastupitele i hosty.
Jako nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva bude se souhlasem dosavadního starosty řídit
jednání zastupitelstva města do zvolení nového starosty města. Dále zkonstatoval, že před zahájením jednání došlo k ověření zvolení jednotlivých zastupitelů.
Zazněla hymna České republiky.
MUDr. Kochan konstatoval, že ustavující zasedání zastupitelstva bylo svoláno v souladu se zákonem.
V současné době je přítomno 32 členů zastupitelstva města. Omluven MUDr. Jiří David.
Dále informoval zastupitele, že pan Milan Kout písemně rezignoval na mandát v Zastupitelstvu
města Trutnova dne 11.10.2018. Na jeho místo jako náhradník nastoupil ke dni 12.10.2018
Ing. Tomáš Voborník.
Upozornil na zákon o střetu zájmů, nutno oznámit před hlasováním.
Za ověřovatele zápisu stanoveni Mgr. Ondřej Čalovka, Ing. Petr Gaisler.
Za zapisovatelku byla určena Mgr. Petra Velebová.
Složení slibu členů zastupitelstva města
MUDr. Kochan uvedl, že případné odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou má za
důsledek neplatnost mandátu člena zastupitelstva města.
Jednotliví členové zastupitelstva složili slib.
MUDr. Kochan konstatoval, že všichni přítomní zastupitelé složili slib. MUDr. David složí slib na
dalším zasedání zastupitelstva města dne 17.12.2018.
Volba návrhového výboru
MUDr. Kochan uvedl, že bude nutné ustanovit návrhový výbor.
Návrhy na členy návrhového výboru
1. Ing. Vladimír Sauer
2. Bc. Iva Řezníčková
3. MUDr. Antonín Vajcík
Další návrhy na členy návrhového výboru nebyly. Nominovaní kandidaturu přijali.
IČ 00278360
IDDS 3acbs2c
DIČ CZ00278360
Fax 499 803 103
č. ú. 124601/0100
Telefon 499 803 111
Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Usnesení ZM
Zastupitelstvo města zřizuje návrhový výbor ve složení:
1. Ing. Vladimír Sauer
2. Bc. Iva Řezníčková
3. MUDr. Antonín Vajcík.
Hlasování: 32 – 0 – 0
Volba volebního výboru
Volební výbor bude sčítat hlasy při volbě starosty, místostarostů, členů rady města, předsedy
a členů finančního výboru, předsedy a členů kontrolního výboru. Výbor musí mít lichý počet členů.
Navrhuji, aby volební výbor byl 7členný.
Složení volebního výboru
MUDr. Kochan vyzval jednotlivé strany, aby nominovaly svého kandidáta do volebního výboru.
Návrhy na členy volebního výboru
1. Ing. Andrle, Ph.D., navrhuje jako člena volebního výboru Ing. Václava Javůrka.
2. Mgr. Hendrych navrhuje jako člena volebního výboru Ing. Petra Přívratského.
3. Mgr. Eichler navrhuje jako člena volebního výboru Mgr. Ondřeje Čalovku.
4. MgA. Kasík navrhuje jako člena volebního výboru Mgr. Jiřího Patáka.
5. Bc. Řezníčková navrhuje jako člena volebního výboru PhDr. JUDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D.
6. Ing. Luhan navrhuje jako členku volebního výboru Mgr. Ivanu Tezcan.
Ing. Přívratský vznesl k předchozím návrhům faktickou poznámku. Dle jeho názoru strana Volba
pro město nemůže mít svého zástupce ve volebním výboru. Proto nelze, aby byl volební výbor
pracoval v počtu 7 členů.
Mgr. Adamec uvedl, že strana Volba pro město by neměla mít svého zástupce ve volebním výboru.
V návaznosti na předchozí rozpravu byl podán návrh na počet členů volebního výboru 5.
Usnesení ZM
Zastupitelstvo města stanovuje počet členů volebního výboru na 5.
Hlasování: 31 – 0 –1
Usnesení ZM
Zastupitelstvo města zřizuje volební výbor ve složení Mgr. Ondřej Čalovka, Ing. Václav Javůrek,
Mgr. Jiří Paták, PhDr. JUDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. a Mgr. Ivana Tezcan.
Hlasování: 31 – 0 – 1
Volba předsedy volebního výboru
Dále MUDr. Kochan vyzval členy volebního výboru o navržení předsedy volebního výboru.
Návrh na předsedu volebního výboru
1. PhDr. JUDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.
Další návrhy nebyly. Nominovaný přijímá funkci předsedy volebního výboru.
Usnesení ZM
Zastupitelstvo města určuje předsedou volebního výboru PhDr. JUDr. Zdeňka Ondráčka, Ph.D.
Hlasování: 31 – 0 –1
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Schválení programu zasedání
Dále MUDr. Kochan seznámil přítomné zastupitele s návrhem programu dnešního ustavujícího
zasedání zastupitelstva města (v písemné podobě zastupitelé obdrželi společně s dalšími materiály pro dnešní jednání).
Program
1) Volba starosty a místostarostů
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) volba starosty
d) volba místostarostů
e) stanovení zastupování starosty
2) Volba ostatních členů Rady města Trutnova
a) určení počtu členů rady města
b) volba ostatních členů rady města
3) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba členů finančního výboru
d) určení počtu členů kontrolního výboru
e) volba předsedy kontrolního výboru
f) volba členů finančního výboru
4) Určení oddávajících
5) Odměny neuvolněných zastupitelů a rozpočtová změna č. 4
6) Závěr
Návrhy k programu
Žádné připomínky, návrhy k doplnění programu nebyly.
Usnesení ZM
Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města dle přeloženého návrhu.
Hlasování: 32 – 0 – 0

VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTŮ
Určení počtu místostarostů
MUDr. Kochan vyzval k podávání návrhů na počet místostarostů.
Návrhy na určení počtu místostarostů
1. MgA. Kasík navrhuje počet místostarostů na 2.
Další návrhy nebyly.
Usnesení ZM
Zastupitelstvo města stanovuje počet místostarostů na 2.
Hlasování: 32 – 0 – 0
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Určení, které funkce budou členové zastupitelstva města vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
MUDr. Kochan podal návrh, aby funkci dlouhodobě uvolněného zastupitele vykonávali oba místostarostové. Jiný návrh nebyl vznesen.
Usnesení ZM
Zastupitelstvo města určuje, že dlouhodobě uvolněnými členy jsou oba místostarostové.
Hlasování: 32 – 0 – 0
Určení způsobu volby starosty a místostarostů
Způsob hlasování je upraven v čl. 15 a 16 jednacího řádu – tajné hlasovaní pomocí hlasovacích
lístků. Podrobně seznámil s průběhem volby starosty a místostarostů.
Návrhy k určení způsobu volby starosty a místostarosty nebyly.
Volba starosty
Návrhy kandidátů na funkci starosty
1. MgA. Kasík navrhuje na funkci starosty Mgr. Ivana Adamce.
2. Ing. Andrle, Ph.D., navrhuje na funkci starosty Ing. Roberta Fajfra.
Další návrhy nebyly. Výše uvedení kandidáti nominaci přijali.
V 16:33 zahájena volba starosty. Hlasovací urna je umístěna v předsálí. Hlasování ukončeno
v 16:45.
Předseda volebního výboru seznámil přítomné zastupitele s výsledkem volby starosty.
Počet odevzdaných hlasovacích lístků celkem
32
pro Mgr. Ivana Adamce
22
pro Ing. Roberta Fajfra
4
neplatných lístků
6
Usnesení ZM
Zastupitelstvo města volí starostou města Trutnova Mgr. Ivana Adamce.
MUDr. Kochan předal řízení dalšího průběhu zastupitelstva nově zvolenému starostovi.
Nově zvolený starosta mu poděkoval za dosavadní řízení zasedání zastupitelstva. Mgr. Adamec
poděkoval za důvěru. Nově zvoleným zastupitelům popřál hodně zdaru při práci v Zastupitelstvu
města Trutnova.

Volba místostarostů města
Návrhy kandidátů na funkci místostarostů
1. Mgr. Čalovka navrhuje na funkci místostarosty Mgr. Tomáše Eichlera.
2. Ing. Přívratský navrhuje na funkci místostarosty Mgr. Tomáše Hendrycha.
Další návrhy na místostarosty nebyly. Výše uvedení kandidáti nominaci přijali.
V 16:55 zahájena volba místostarostů, hlasování ukončeno v 17:10.
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PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., předseda volebního výboru, seznámil zastupitele s výsledkem volby
místostarostů města.
Počet odevzdaných hlasovacích lístků celkem
32
pro Mgr. Tomáše Eichlera
21
pro Mgr. Tomáše Hendrycha
22
neplatných lístků
10
Usnesení ZM
Zastupitelstvo města volí místostarosty města Trutnova Mgr. Tomáše Hendrycha a Mgr. Tomáše
Eichlera.
Stanovení zastupování starosty
Usnesení ZM
Zastupitelstvo města určuje, že kterýkoli z místostarostů zastupuje samostatně starostu v době
jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi.
Hlasování: 32 – 0 – 0

VOLBA OSTATNÍCH ČLENŮ RADY MĚSTA TRUTNOVA
Určení počtu členů Rady města Trutnova
Návrhy na počet členů rady města
1. Mgr. Adamec navrhuje 11členou radu města.
Další návrhy nebyly.
Usnesení ZM
Zastupitelstvo města stanovuje počet členů rady města na 11.
Hlasování: 30 – 0 – 2

Určení způsobu volby ostatních členů rady města
Mgr. Adamec uvedl, že způsob hlasování je upraven v čl. 15 a 16 jednacího řádu – tajné hlasovaní
pomocí hlasovacích lístků. Starosta a místostarostové jsou členy rady města ze zákona.
Další návrhy k určení způsobu volby ostatních členů rady města nebyly.
Volba ostatních členů rady města
Návrhy kandidátů na členy rady města
1. MgA. Kasík navrhuje na členy rady města: Mgr. Pavla Káňu, Ing. arch. Michala Rosu, Mgr. Radka Horáka, MUDr. Jozefa Kochana, MgA. Libora Kasíka
2. p. Lhoták navrhuje na člena rady města: Mgr. Petra Horčičku
3. Ing. Přívratský navrhuje na člena rady města: Mgr. Petra Skokana
4. Mgr. Čalovka navrhuje na člena rady města: Ing. Martina Jiránka
Další návrhy nebyly. Výše uvedení kandidáti nominaci přijali.
V 17:16 zahájena volba ostatních členů rady města, hlasování ukončeno v 17:35.
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Předseda volebního výboru seznámil přítomné zastupitele s výsledkem volby starosty.
Počet odevzdaných hlasovacích lístků celkem
32
pro Mgr. Pavla Káňu
21
pro Ing. arch. Michala Rosa
22
pro Mgr. Radka Horáka
20
pro MUDr. Jozefa Kochana
21
pro MgA. Libora Kasíka
20
pro Mgr. Petra Horčičku
21
pro Mgr. Petra Skokana
20
pro Ing. Martina Jiránka
20
neplatných lístků
9
Usnesení ZM
Zastupitelstvo města volí ostatními členy rady města Mgr. Radka Horáka, Mgr. Petra Horčičku,
Ing. Martina Jiránka, Mgr. Pavla Káňu, MgA. Libora Kasíka, MUDr. Jozefa Kochana, Mgr. Petra
Skokana, Ing. arch. Michala Rosu.

ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU
Vzhledem k tomu, že proběhla jednání se všemi zástupci volebních stran, kteří navrhli své zástupce do kontrolního a finančního výboru, navrhuje Mgr. Adamec hlasování aklamací.
Z předchozích let lze považovat počet 11 členů finančního a kontrolního výboru za dostačující. Dle
zvyklostí tajemníkem výboru je určen úředník. Následně seznámil přítomné zastupitele
s nominacemi na předsedy, tajemníky a členy finančního a kontrolního výboru.
Zahájena rozprava k tomuto bodu.
Ing. Voborník uvedl, že z uvedené nominace členů kontrolního výboru je zastoupeno 5 opozičních
a 5 koaličních zastupitelů. Považoval by za vhodnější, aby z řad opozičních zastupitelů byl nominován předseda této komise a také většina členů. Obává se, že při přijímání rozhodnutí mohou být
opoziční zastupitelé přehlasováni.
Mgr. Adamec uvedl, že všechna rozhodnutí výboru jsou následně projednávána na zasedání zastupitelstva. Úředník, který vykonává funkci tajemníka výboru, je vázán pouze platnou legislativou.
Ing. Javůrek se s odvoláním na Jednací řád výboru zastupitelstva dotazoval, zda se do hlasování
započítává také hlas tajemníka výboru, tj. úředníka.
PhDr. JUDr. Ondráček, Ph.D., doplnil, že v praxi je kontrola prováděna jednotlivými kontrolními
skupinami. Nemá problém s navrženým složením kontrolního a finančního výboru.
Další dotazy návrhy nebyly. Nejprve bude hlasováno o počtu členů finančního a kontrolního výboru. Následně bude hlasováno o složení jednotlivých výborů dle předneseného návrhu.
Počet členů finančního a kontrolního výboru
Usnesení ZM
Zastupitelstvo města stanovuje počet členů finančního a kontrolního výboru na 11.
Hlasování: 32 – 0 – 0
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Složení finančního výboru a kontrolního výboru
Usnesení ZM
Zastupitelstvo města volí
- předsedou finančního výboru Ing. Petra Přívratského,
- tajemnicí finančního výboru paní Evu Žákovou,
- ostatními členy finančního výboru:
Ing. Roberta Fajfra, Mgr. Pavla Káňu, Mgr. Petra Javůrka, pana Milana Lhotáka, Ing. Karla Nečase, Bc. Ivu Řezníčkovou, Mgr. Radovana Špundu, pana Michala Šubrta, pana Adama Valentu.
Zastupitelstvo města volí
- předsedou kontrolního výboru Ing. Petra Luhana,
- tajemnicí kontrolního výboru Ing. Silvii Plškovou,
- ostatními členy kontrolního výboru:
Ing. Zdeňka Jaďudě, pana Milana Lhotáka, Mgr. Petra Sobotku, pana Jiřího Šedivce, pana Michala Šubrta, Ing. Jiřího Ticháčka, paní Zuzanu Trösterovou, paní Martinu Vágner Dostálovou,
Ing. Tomáše Voborníka.
Hlasování: 32 – 0 – 0

URČENÍ ODDÁVAJÍCÍCH
Určení oddávajících
Mgr. Adamec seznámil přítomné s návrhy na oddávající.
Návrhy kandidátů na oddávající
1. Mgr. Petr Horčička
2. MgA. Libor Kasík
3. Mgr. Pavel Káňa
4. paní Martina Vágner Dostálová
5. Mgr. Ondřej Čalovka
6. Mgr. Petr Sobotka
Následně vyzval k předkládání dalších návrhů na určení oddávajících:
7. Ing. Andrle, Ph.D., navrhl na oddávajícího Ing. Roberta Fajfra, který tuto nominaci přijal.
Další návrhy nebyly.
Usnesení ZM
Zastupitelstvo města pověřuje k přijímání prohlášení o uzavření manželství Mgr. Ondřeje Čalovku,
Ing. Roberta Fajfra, Mgr. Petra Horčičku, Mgr. Pavla Káňu, MgA. Libora Kasíka, Mgr. Petra Sobotku, paní Martinu Vágner Dostálovou.
Hlasování: 32 – 0 – 0

STANOVENÍ ODMĚN ZA VÝKON FUNKCÍ NEUVOLNĚNÝM ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA A ROZPOČTOVÁ ZMĚNA
Zahájena rozprava k danému bodu.
Ing. Jan Seidel, tajemník MěÚ, seznámil zastupitele s návrhem na stanovení odměn zastupitelům,
který vychází ze stávající platné legislativy.
Dotazy k danému bodu nebyly.
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Usnesení ZM
ZM stanovuje
*01.01*
pro neuvolněné členy zastupitelstva města výši odměn za výkon funkcí
a) neuvolněného starosty města ................................................................. 43.646 Kč
b) neuvolněného člena Zastupitelstva města Trutnova .................................. 2.182 Kč
c) neuvolněného člena Rady města Trutnova ............................................... 8.729 Kč
d) předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ............... 4.365 Kč
tj. v maximální výši dle příslušného nařízení vlády č. 318/2017 Sb., s účinností od schválení tohoto
usnesení; v případě nového zvolení do příslušné funkce ode dne zvolení do funkce a v případě
nastupujícího náhradníka je odměna poskytována ode dne složení slibu člena zastupitelstva města,
*01.02*
pro neuvolněné členy zastupitelstva města výši odměn za výkon funkcí
a) neuvolněného starosty města ................................................................. 46.701 Kč
b) neuvolněného člena Zastupitelstva města Trutnova .................................. 2.335 Kč
c) neuvolněného člena Rady města Trutnova ............................................... 9.340 Kč
d) předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady města ............... 4.670 Kč
tj. v maximální výši dle příslušného nařízení vlády č. 318/2017 Sb., s účinností od 01.01.2019; v
případě nového zvolení do příslušné funkce po tomto datu ode dne zvolení do funkce a v případě
nastupujícího náhradníka je odměna poskytována ode dne složení slibu člena zastupitelstva města.
*01.03*
v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města odměnu jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady města a předsedy výboru zastupitelstva města nebo předsedy komise rady města; do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny za funkce
s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem města.
schvaluje
*02.01*
poskytnutí odměn a příspěvků dle ust. § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
členům Zastupitelstva města Trutnova v rozsahu a výši vyplývající z Kolektivní smlouvy mezi městem Trutnovem a ZO odborového svazu státních orgánů a organizací MěÚ Trutnova a Statutu sociálního fondu města Trutnova,
*02.02*
rozpočtovou změnu č. 4 v rozpočtu města Trutnova na rok 2018, a to navýšení závazného ukazatele Členové zastupitelstva města v ORJ 19 o 220 tis. Kč. na celkem 5.385 tis. Kč.
Hlasování: 25 – 0 – 7

ZÁVĚR
Mgr. Adamec přivítá, pokud si zastupitelé budou nosit na zasedání notebooky, tablety a budou
pracovat s elektronickými podklady pro jednání zastupitelstva.
První schůze Rady města Trutnova v novém složení se uskuteční v pondělí 12.11.2018 od 15:00
v zasedací místnosti č. 301.
Rada města bude zřizovat komise jako v předchozím volebním období (jednotlivé komise a jejich
složení jsou zveřejněny na webových stránkách města). Maximální počet členů komise je 15. Vyzval představitele jednotlivých politických stran, aby do jednotlivých komisí nominovali své kandidáty.
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Mgr. Adamec poděkoval všem zastupitelům za účast na dnešním ustavujícím zasedání. Popřál
všem, aby všechna jimi učiněná rozhodnutí byla ve prospěch občanů města.
Další zasedání zastupitelstva města se uskuteční v pondělí 17.12.2018.
Zasedání ustavujícího zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 17:49.

Zapsala: P. Velebová

L. S.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Ondřej Čalovka

Ing. Petr Gaisler
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