město Město Albrechtice
nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice
tel.č.: 554 637 360 | e-mail: podatelna@mesto-albrechtice.cz

ZÁPIS
zasedání číslo 6 Zastupitelstva města Město Albrechtice
konané dne 4. 4. 2019 v Klubovna tělocvičny ZŠ od 17:00 hod.
Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na obecním úřadě.

Přítomno:

13 členů zastupitelstva města

Omluveni:

Luděk Volek, Martin Špalek

Neomluveni:
Předsedající:

Ing. Jana Murová

Zapisovatel*:

Veronika Špalková

Ověřovatelé zápisu: Ing. Jaroslava Veselá Ph.D., Ing. Ivo Vykopal
*Předsedající v souladu s jednacím řádem města určil výše uvedenou osobu.
O veškerých přijatých usneseních bylo hlasováno veřejně, zdvižením ruky.

přítomen tajemník, Ing. Marek Michalica

1. Zahájení
Starostka města zahájila 6. zasedání Zastupitelstva města.
Vážené zastupitelstvo města, vážené dámy a pánové!
Vítám Vás na dnešním 6. veřejném zasedání zastupitelstva města a přeji Vám dobrý podvečer.
Dovoluji si přítomné zastupitele i občany informovat o tom, že bude pořizován audiovizuální záznam dnešního
jednání zastupitelstva, který je pořizován za účelem pro pozdější vyhotovení zápisu a informovanosti veřejnosti
o činnosti obce v kabelové televizi města a na webových stánkách města. Přítomní mají právo sdělit námitku
proti takovému zpracování záznamu, ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů.
Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

2. Složení slibu nového člena zastupitelstva města
„Než přistoupíme k samotnému zahájení a schválení programu, chci mezi námi přivítat nového člena
zastupitelstva města Město Albrechtice – na uprázněný mandát politického hnutí ANO 2011 – paní Jarmilu
Janasovou, která bude dle ust. § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení, skládat slib člena
zastupitelstva.“ Slib se skládá pronesením slova „SLIBUJI“ a podpisem na připravené listině s textem: „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
města a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Nyní Vás žádám, abyste pronesením slova „slibuji“ a svým podpisem složila slib zastupitele města Město
Albrechtice.
Poté, co starostka města přečetla slib zastupitele, paní Jarmila Janasová slovem slibuji a svým podpisem složila
slib zastupitele města. Nyní zastupitelstvo pokračuje ve 13 členech.
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Starostka konstatovala, že jednání bylo řádně vyhlášeno a svoláno v souladu se článkem II.bodu 7 a 10
jednacího řádu zastupitelstva města dne 28.3.2019.
Dále, že dnešnímu jednání je podle prezenční listiny přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města
a jednání je tedy usnášeníschopné.
Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

3. Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Starostka města navrhla určit tříčlennou návrhovou komisi ve složení:
Ing. Petr Křištof, p. Marie Michálková a p. Miroslav Olejniczak
Za ověřovatele zápisu navrhla:
pp. Ing. Jaroslavu Veselou Ph.D. a Ing. Ivo Vykopala
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Město Albrechtice schvaluje návrhovou komisi a ověřovatele zápisu.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
Usnesení č. 19/6Z/42 bylo schváleno.
Zápisem dnešního jednání starostka pověřila p. Veroniku Špalkovou.
Ověřovateli zápisu 5. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 07.03.2019 byli zvoleni paní Anna
Trebuláková a pan Ing. Petr Křištof. Ověřovatelé neměli k zápisu žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Město Albrechtice bere na vědomí zápis z 5. zasedání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

4. Schválení programu
Starostka ve smyslu článku V. bodu 4 jednacího řádu zastupitelstva předložila ke schválení tento předjednaný
program:
Program jednání:
1) Zahájení
2) Složení slibu nového člena zastupitelstva města
3) Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
4) Schválení programu
5) Zpráva finančního výboru
6) Zpráva kontrolního výboru
7) Složení rady
8) Diskuze, závěr
Starostka vznesla dotaz, zda má někdo z členů zastupitelstva města námitky proti programu, nebo si jej přeje
doplnit?
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Město Albrechtice schvaluje navržený program 6. jednání zastupitelstva města.
Výsledek hlasování:
Pro: 13 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0
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Usnesení č. 19/6Z/43 bylo schváleno.

5. Zpráva finančního výboru
Ing. Ivo Vykopal přednesl zprávu finančního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Město Albrechtice bere na vědomí zprávu finančního výboru.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

6. Zpráva kontrolního výboru
Ing. Roman Skopal přednesl zprávu kontrolního výboru.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Město Albrechtice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

7. Složení rady města
Starostka navrhla, jako pátého člena rady, Ing. Iva Vykopala. Dále se dotázala, zda má někdo ze zastupitelů
jiný návrh. Žádný jiný návrh nebyl podán.
Ing. Ivo Vykopal souhlasí.
Starostka dala hlasovat o zvolení pátého člena rady města Město Albrechtice Ing. Iva Vykopala
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Město Albrechtice volí členem rady města Ing. Iva Vykopala.
Výsledek hlasování:
Pro: 11 / Proti: 0 / Zdrželi se: 2
Usnesení č. 19/6Z/44a bylo schváleno.
Starostka navrhla odvolat z rady města Město Albrechtice Ing. Lenku Metzlovou.
Proběhla diskuze o tom, z jakého důvodu byl tento návrh podán.
Starostka města Ing. Jana Murová na dotaz členky Rady paní Ing. Jaroslavy Veselé Ph.D., jako důvod odvolání
paní Ing. Lenky Metzlové, uvedla ztrátu koaličního potenciálu, jistou názorovou neshodu, ztrátu důvěry. Na
opakovaný dotaz, jaký je konkrétní důvod pro odvolání, starostka města uvedla, že to je její návrh.
Starostka dala hlasovat o odvolání Ing. Lenky Metzlové z rady města Město Albrechtice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Město Albrechtice odvolává člena rady města, Ing. Lenku Metzlovou.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 4 / Zdrželi se: 1
Usnesení č. 19/6Z/44b bylo schváleno.
Starostka navrhla Ing. Petra Křištofa, jako radního města Město Albrechtice. Dotázala se, zda má někdo ze
zastupitelů jiný návrh. Žádný jiný návrh nebyl podán.
Ing. Petr Křištof souhlasí.
Starostka dala hlasovat o zvolení Ing. Petra Křištofa, jako radního města Město Albrechtice.

Vytvořeno v aplikaci UZOb.

strana 3 / 5

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Město Albrechtice volí členem rady města Ing. Petra Křištofa.
Výsledek hlasování:
Pro: 9 / Proti: 0 / Zdrželi se: 4
Usnesení č. 19/6Z/44c bylo schváleno.
Diskuze:
Diskuze: Ing. Jaroslava Veselá Ph.D. informovala o tom, že chce odstoupit z rady města Město Albrechtice
pro nedodržení koaliční smlouvy. Starostka ji poučila, že rezignaci musí Ing. Jaroslava Veselá
Ph.D. podat písemně. Proto byla vyhlášena pěti minutová přestávka v čase 17:45 až 17:50. Ing.
Jaroslava Veselá Ph.D. podala svou rezignaci písemně. Tato rezignace byla přijata a bude
zaevidována na městském úřadě Město Albrechtice po skončení 6. jednání zastupitelstva města.
Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.
Protože rezignací Ing. Veselé na post člena rady města poklesl počet členů rady pod pět, navrhla starostka Ing.
Romana Skopala, jako člena rady města Město Albrechtice. Dotázala se, zda má někdo ze zastupitelů jiný
návrh. Žádný jiný návrh nebyl podán.
Ing. Roman Skopal souhlasí.
Starostka dala hlasovat o zvolení Ing. Romana Skopala, jako člena rady města Město Albrechtice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Město Albrechtice volí členem rady města Ing. Romana Skopala.
Výsledek hlasování:
Pro: 8 / Proti: 4 / Zdrželi se: 1
Usnesení č. 19/6Z/44d bylo schváleno.

8. Diskuse, závěr
Diskuze:
Diskuze:

Starostka
města:

Občané města Město Albrechtice vznesli několik dotazů na vedení města, kdy probíhaly
diskuze na jednotlivá témata. MUDr. *** se dotázala na prodej spoluvlastnických podílů na
ulici Lázeňská 2, kdy se s vedením města dohodli na právním rozboru této situace.
všem přítomným na závěr poděkovala, popřála hezký večer a v 18:38 ukončila 6. zasedání
zastupitelstva města.

Návrh usnesení:
návrh usnesení chybí
Výsledek hlasování:
O návrhu usnesení nebylo hlasováno.

Ověřovatelé: Ing. Jaroslava Veselá Ph.D. ............................................................

Ing. Ivo Vykopal
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Starostka:

Ing. Jana Murová

............................................................

Datum vyhotovení:
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