Město Pohořelice
Zápis
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Pohořelice konaného dne 31. 10. 2018
Účast zastupitelů: 21
Počet přítomných občanů: viz prezenční listina
Zahájení: 17:00 hodin
Program:
1. Zahájení
2. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města
3. Volba volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu zastupitelstva
5. Schválení počtu uvolněných zastupitelů města
6. Určení způsobu volby starosty a místostarostů
7. Volba starosty, místostarostů a dalších radních
8. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru a členů výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru a členů výboru
9. Organizační záležitosti
a) zastupování města na valných hromadách společností s majetkovou účastí města –
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a Česká spořitelna, a.s.
b) návrh na zvolení do představenstva (nebo dozorčí rady) společnosti Vodovody a
kanalizace Břeclav, a.s.
c) návrh na zvolení jednatele společnosti KARENT, spol. s r.o.
d) schválení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM (§ 72 zákona o obcích)
10. Diskuse zastupitelů a občanů
11. Závěr
ad 1) Zahájení
Ustavující zasedání zastupitelstva města (dále jen ZM) svolal, zahájil a řídil dosavadní
starosta města Ing. Josef Svoboda.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva města (při prezenci) předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva města podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Starosta uvedl, že ustavující zasedání bylo svoláno v zákonné lhůtě od vyhlášení výsledků
voleb do ZM a konstatoval, že po kontrole prezenční listiny je přítomno všech 21 nově
zvolených zastupitelů, čímž je zasedání usnášeníschopné. Dále seznámil přítomné s dalšími
body navrženého programu ustavujícího zasedání ZM tak, jak je výše uvedeno. Program
ustavujícího zasedání byl zveřejněn v zákonné lhůtě, tj. 7 dní před jeho konáním, na úřední
desce městského úřadu.
ad 2) Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55
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zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v
platném znění).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města Pohořelice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ Poté jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu, který tvoří přílohu tohoto
zápisu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
ad 3) Volba volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu.
Předsedající nechal dále zvolit volební komisi. Navrhl volební komisi ve složení F. Beneš, J.
Dočekal a Mgr. Polák, MBA. O návrhu ZM hlasovalo.
Usnesení č. 1/I/18: ZM jmenuje volební komisi ve složení František Beneš, Jan Dočekal a
Mgr. Polák, MBA.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
V další části předsedající přistoupil k určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu. Přednesl
návrh, aby zapisovatelem, který pořídí zápis z ustavujícího zasedání ZM, byla Mgr. Renata
Babčanová a ověřovateli zápisu byli Mgr. Janičatová a Fr. Jančák.
Usnesení č. 2/I/18: ZM určuje ověřovatele zápisu Františka Jančáka a Mgr. Moniku
Janičatovou. ZM určuje zapisovatelku zápisu Mgr. Renatu Babčanovou.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
ad 4) Schválení programu zastupitelstva
Předsedající Ing. Svoboda seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající
rovněž možnost vyjádřit se přítomným občanům. Poté dal hlasovat o návrhu programu.
Usnesení č. 3/I/18: ZM schvaluje další program ustavujícího zasedání zastupitelstva v tomto
znění:
5. Schválení počtu uvolněných zastupitelů města
6. Určení způsobu volby starosty a místostarostů
7. Volba starosty, místostarostů a dalších radních
8. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru a členů výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru a členů výboru
9. Organizační záležitosti
a) zastupování města na valných hromadách společností s majetkovou účastí města –
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a Česká spořitelna, a.s.
b) návrh na zvolení do představenstva (nebo dozorčí rady) společnosti Vodovody a
kanalizace Břeclav, a.s.
c) návrh na zvolení jednatele společnosti KARENT, spol. s r.o.
d) schválení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM (§ 72 zákona o obcích)
10. Diskuse zastupitelů a občanů
11. Závěr
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel - schváleno.
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ad 5) Schválení počtu uvolněných zastupitelů města
Předsedající Ing. Svoboda navrhl zastupitelstvu, aby pro výkon funkce zvolilo dlouhodobě
uvolněné 3 členy zastupitelstva, a to starostu a dva místostarosty.
Mgr. Rouzek – podal protinávrh zvolit starostu a jednoho místostarostu.
O jeho protinávrhu zastupitelstvo města hlasovalo:
Návrh usnesení č. xy/I/18/: ZM schvaluje pro výkon funkce dlouhodobě uvolněné 2 členy
zastupitelstva, a to starostu a jednoho místostarostu.
Výsledek hlasování: 5 pro, 15 proti, 1 se zdržel - neschváleno
Usnesení č. 4/I/18: ZM v souladu s § 84, odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty a dvou místostarostů budou členové zastupitelstva dlouhodobě
uvolněni.
Výsledek hlasování: 16 pro, 5 proti, 0 se zdržel – schváleno.
ad 6) Určení způsobu volby starosty a místostarostů
Usnesení č. 5/I/18: ZM schvaluje způsob volby starosty a dvou místostarostů veřejným
hlasováním (zdvižením ruky).
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarostů. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení
konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
ad 7) Volba starosty, místostarostů a dalších radních
Jednání ustavujícího zasedání ZM pokračovalo volbou starosty, místostarostů a dalších
radních. Stávající starosta navrhl do funkce starosty místostarostu Bc. Miroslava Nováka,
DiS.
Usnesení č. 6/I/18: ZM schvaluje Bc. Miroslava Nováka, DiS. do funkce starosty města
Pohořelice pro funkční období 2018 –2022.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
Ing. Svoboda předal slovo a vedení zasedání zastupitelstva města nově zvolenému starostovi
Bc. Novákovi. Ten dosavadnímu starostovi poděkoval za dlouholetou práci pro město a
poděkoval zastupitelům a občanům za důvěru.
Nový starosta předložil návrhy na funkci místostarostů. Do funkce prvního místostarosty
Mgr. Patrika Pařila. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům
sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 7/I/18: ZM schvaluje Mgr. Patrika Pařila do funkce prvního místostarosty
města Pohořelice pro funkční období 2018–2022 a pověřuje ho zastupováním starosty
v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.
Výsledek hlasování: 19 pro, 2 se zdrželi – schváleno.
Starosta Bc. Novák dále navrhl zvolit do funkce druhého místostarosty Ing. Josefa Svobodu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné další stanovisko sděleno nebylo.
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Usnesení č. 8/I/18: ZM schvaluje Ing. Josefa Svobodu do funkce druhého místostarosty
města Pohořelice pro funkční období 2018–2022.
Výsledek hlasování: 17 pro, 4 proti, 0 se zdrželi – schváleno.
Volba dalších radních
Starosta uvedl, že počet členů rady města je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů,
přičemž nesmí přesahovat třetinu počtu členů ZM. Starosta doporučil 7 člennou radu města
jako doposud ve složení starosta, dva místostarostové (jsou členy ze zákona o obcích) a 4
radní. O návrhu ZM hlasovalo.
Usnesení č. 9/I/18: ZM schvaluje 7 člennou radu města ve složení starosta, dva
místostarostové a 4 radní.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
Na základě výsledku hlasování přistoupilo ZM k veřejné volbě členů rady.
Starosta Bc. Novák jmenovitě navrhl členy rady, o kterých se následně hlasovalo v tomto
pořadí Mgr. Ondřej Veselý, Ing. Ivo Kudrna, Helena Kloudová, DiS. a Mgr. Stanislav Polák,
MBA.
Usnesení č. 10/I/18: ZM schvaluje za člena rady města Pohořelice Mgr. Ondřeje Veselého
pro funkční období 2018–2022.
Výsledek hlasování: 19 pro, 1 proti, 1 se zdržel – schváleno.
Usnesení č. 11/I/18: ZM schvaluje za člena rady města Pohořelice Ing. Ivo Kudrnu pro
funkční období 2018–2022.
Výsledek hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel - schváleno .
Usnesení č. 12/I/18: ZM schvaluje za členku rady města Pohořelice Helenu Kloudovou,
DiS. pro funkční období 2018–2022.
Výsledek hlasování: 17 pro, 3 proti, 1 se zdržel – schváleno.
Usnesení č. 13/I/18: ZM schvaluje za člena rady města Pohořelice Mgr. Stanislava Poláka,
MBA pro funkční období 2018–2022.
Výsledek hlasování: 18 pro, 2 proti, 1 se zdržel – schváleno.
Ad 8) Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117
odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího
zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet
členů výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2 zákona o obcích), přičemž finanční a
kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy výboru
mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen
zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z
nich bude mít sedm členů. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 14/I/18: ZM zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou sedmičlenné.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
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b) volba předsedy finančního výboru a členů výboru
Starosta navrhl předsedou finančního výboru zastupitele Mgr. Rouzka (OSPP).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 15/I/18: ZM schvaluje za předsedu finančního výboru zastupitele Mgr. Miloše
Rouzka.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
Starosta uvedl, že obdržel od Mgr. Rouzka, zástupce strany OSPP, návrh na členku
finančního výboru Mgr. Moniku Janičatovou. Dále uvedl, že obdržel od zástupce strany ANO
2011 Mgr. Pařila návrh na členku finančního výboru paní Marii Horychovou.
Usnesení č. 16/I/18: ZM schvaluje za členku finančního výboru Mgr. Moniku Janičatovou.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se držel – schváleno.
Usnesení č. 17/I/18: ZM schvaluje za členku finančního výboru paní Marii Horychovou.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
Mgr. Veselý, zástupce strany STAN, navrhl do kontrolního výboru členku paní Janu
Světlíkovou.
Usnesení č. 18/ /I/18: ZM schvaluje za členku finančního výboru paní Janu Světlíkovou.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
Starosta se dotázal zastupitelů, zda chtějí navrhnout další členy finančního výboru nyní.
Žádné stanovisko sděleno nebylo. Další členové budou schváleni na příštím zasedání ZM dne
14. 11. 2018.
c) volba předsedy kontrolního výboru a členů výboru
Starosta navrhl na předsedu kontrolního výboru zastupitele Františka Jančáka (KSČM).
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 19/I/18: ZM schvaluje za předsedu kontrolního výboru zastupitele Františka
Jančáka.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
Starosta uvedl, že obdržel od Mgr. Poláka, MBA, zástupce strany TOP 09, návrh na členku
kontrolního výboru Mgr. Lenku Jirchářovou. Dále uvedl, že Mgr. Rouzek, zástupce strany
OSPP, navrhl na člena kontrolního výboru pana Aleše Saitla. Mgr. Pařil, zástupce strany
ANO 2011, navrhl na člena kontrolního výboru pana Petra Rybeckého. Dotázal se
zastupitelů, zda chtějí navrhnout další členy kontrolního výboru nyní. Žádné stanovisko
sděleno nebylo. Další členové budou schváleni na zasedání ZM dne 14. 11. 2018.
Usnesení č. 20/I/18: ZM schvaluje za členku kontrolního výboru Mgr. Lenku Jirchářovou.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
Usnesení č. 21/I/18: ZM schvaluje za člena kontrolního výboru pana Aleše Saitla.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
Usnesení č. 22/I/18: ZM schvaluje za člena kontrolního výboru pana Petra Rybeckého.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
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Starosta požádal předsedy výborů předložit do příštího zasedání ZM návrh dalších členů
výborů. Zástupci volebních stran předloží návrhy na členy výborů předsedům prostřednictvím
sekretariátu MÚ do 7.11.2018. Další členové budou schváleni na zasedání ZM dne 14. 11.
2018.
Dále starosta vyzval zastupitele i k předložení návrhů na předsedy a členy komisí rady města
(dosud byla komise životního prostředí, grantová, školská a kulturní, dopravní, výběrová,
sociální a zdravotní, stavební). Rada města je bude projednávat na své první schůzi 7. 11
2018.
ad 9) Organizační záležitosti
a) zastupování města na valných hromadách společností s majetkovou účastí města –
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. a Česká spořitelna, a.s.
Starosta navrhl pro zastupování na valných hromadách společností s majetkovou účastí města
místostarostu Ing. Josefa Svobodu a Mgr. Patrika Pařila. Jedná se o společnosti Vodovody a
kanalizace Břeclav, a.s. a Českou spořitelnu, a.s. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 23/I/18: ZM schvaluje pro zastupování města Pohořelice na valných
hromadách společností s majetkovou účastí města místostarostu Ing. Josefa Svobodu.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
Usnesení č. 24/I/18: ZM schvaluje pro zastupování města Pohořelice na valných
hromadách společností s majetkovou účastí města místostarostu Mgr. Patrika Pařila.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
b) návrh na zvolení do představenstva (nebo dozorčí rady) společnosti Vodovody a
kanalizace Břeclav, a.s.
Starosta požádal o návrhy na zástupce města Pohořelice do představenstva společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Dosud tuto činnost vykonával Ing. Svoboda, ale starosta
Bc. Novák je připraven tuto funkci zastat. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 25/I/18: ZM navrhuje na člena představenstva (příp. dozorčí rady) společnosti
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., starostu města Pohořelice Bc. Miroslava Nováka, DiS.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
c) návrh na zvolení jednatele společnosti KARENT, spol. s r.o.
Starosta uvedl, že jediným společníkem společnosti KARENT, spol. s r.o. je město Pohořelice
a rozhodování za společníka je vyhrazeno podle § 102 odst. 2) písm. c) zákona o obcích radě
města. Starosta uvedl, že je potřeba zvolit zástupce města Pohořelice jako jednatele
společnosti KARENT, spol. s r.o. Dosud tuto činnost vykonával Ing. Svoboda, ale starosta
Bc. Novák je připraven tuto funkci zastat. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i
přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. 26/I/18: ZM navrhuje jako jednatele společnosti KARENT, spol. s r.o., starostu
města Pohořelice Bc. Miroslava Nováka, DiS.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
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d) schválení výše měsíční odměny pro neuvolněné členy ZM (§ 72 zákona o obcích)
Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva města byla v souladu s § 72 zákona o
obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
v platném znění, poskytována odměna jednotná s ohledem na souběh více funkcí a předložil
návrh odměn.
celkem

celkem

Funkcionář
člen ZM
člen RM
člen RM s resortem
člen RM + předseda komise
zastupitel + předseda komise RM
zastupitel + předseda výboru ZM
zastupitel + člen komise RM
zastupitel + člen výboru ZM

od 1. 11. 2018
do 31. 12. 2018
800,00
3 060,00
6 758,00
3 500,00
2 350,00
2 350,00
1 450,00
1 450,00

od 1. 1. 2019
a dále
900,00
3 300,00
7 231,00
3 700,00
2 500,00
2 600,00
1 600,00
1 600,00

Mgr. Rouzek podal protinávrh – schválit odměnu dle nařízení vlády v max. možné výši všem
členům zastupitelstva za výkon jejich funkce, aby nebyl upřednostněn pouze některý člen,
práci vykonávají všichni zodpovědně, proč mají být znevýhodněni.
MUDr. Hrabovský požádal do příštího zasedání ZM připravit nový návrh odměn.
Usnesení č. 27/I/18: ZM schvaluje připravit do příštího zasedání ZM dne 14. 11. 2018 nový
návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva města v nejvyšší možné výši pro výkon
jejich funkce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném znění.
Výsledek hlasování: 11 pro, 6 proti, 4 se zdrželi – schváleno.
Starosta předložil plán schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města.
Usnesení č. 28/I/18: ZM bere na vědomí plán schůzí rady města a zasedání zastupitelstva
města do konce roku 2018 a na příští rok 2019.
Výsledek hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno.
Starosta informoval, že rada města na své první schůzi jmenuje zastupitele, kteří mohou
přijímat vůli snoubenců a užívat závěsný státní znak, mimo starostu a místostarostů, kteří mají
toto stanoveno zákonem. Navrženi byli Mgr. Dudová, Mgr. Janičatová a J. Dočekal.
Dále upozornil, že zasedání ZM se řídí jednacím řádem, jehož kopii zastupitelé obdrželi spolu
s pozvánkou na dnešní ustavující zasedání.
Mgr. Rouzek navrhl upravit jednací řád v bodě XI. – vypustit druhou větu: „Hlasování o
záležitostech majetkoprávního charakteru je tajné.“, a to z důvodu, že na minulých zasedáních
se jednalo o některých žádostech majetkového charakteru tajně, ale např. prodeje bytů byly
schvalovány veřejně. Takže doporučil o všech majetkových záležitostech hlasovat veřejně.
Návrh usnesení č. xy/I/18: ZM schvaluje úpravu jednacího řádu ZM v bodě XI. - vypustit
druhou větu „Hlasování o záležitostech majetkoprávního charakteru je tajné.“
Výsledek hlasování: 5 pro, 15 proti, 1 se zdržel – neschváleno.
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ad 10) Diskuse zastupitelů a občanů
paní Šťastná – dotázala se, jak to vypadá se zajištěním zubařské péče ve městě.
Starosta odpověděl, že dnes odpoledne proběhla schůzka s manželi Nahrebovými, svoji zubní
praxi by měli zahájit dne 1. 12. 2018.
Mgr. Rouzek – jak budou rozděleny kompetence mezi starostu a dva místostarosty. Požádal,
aby tato informace byla co nejdříve zveřejněna občanům.
Starosta uvedl, že kompetence budou rozděleny dle koaliční smlouvy tak, aby plnili úkoly dle
svých volebních programů a stanovených cílů. První místostarosta – oblast rozvoje a dopravy
ve městě, druhý místostarosta – opravy a investice města, starosta vše ostatní.
Další členové rady budou mít rozděleny oblasti, za které budou zodpovídat. Rada města zřídí
komise, jako své pomocné orgány. Jejich činnost bude upravena jednacím řádem komise.
Ing. Nipprt – zajímalo ho, proč jsou opět zvoleni dva uvolnění místostarostové, když
v minulosti se toto kritizovalo, že je to zbytečné. Navíc, když ještě nyní bude mít radní resort.
Starosta – výkon funkce starosty a místostarosty je náročná, v minulosti možnost dvou
místostarostů vítali, neboť práce je hodně. Čeká je náročné období, je rozpracováno mnoho
investičních akcí.
Mgr. Rouzek – požádal o pořízení prostorových mikrofonů, protože se zasedání nahrává a ne
vše je řečeno do mikrofonů.
p. Světlíková – zda budou rychleji zveřejňovány zápisy ze schůzí rady města a zasedání
zastupitelstva města na webových stránkách města.
Mgr. Rouzek – jako bývalý člen rady města, pozdní zveřejňování zápisů pravidelně kritizoval,
bohužel zbytečně.
V závěru Ing. Kudrna poděkoval bývalým zastupitelům za práci pro město a bývalému
starostovi, za to, že dobře vychoval svého nástupce a jako současný místostarosta vychová i
dalšího. Poděkoval občanům, že si zvolili takové zastupitele, kteří budou pracovat
zodpovědně ve prospěch města.
ad 11) Závěr
Jednání ustavujícího zasedání ZM ukončil starosta Bc. Miroslav Novák v 18:10 hodin.
Zapsala a zpracovala: Mgr. Renata Babčanová
Zápis pořízen: 31. 10. 2018

.......................................
Bc. Miroslav Novák, DiS.
starosta města
Ověřovatelé zápisu: František Jančák ........................................................
Mgr. Monika Janičatová .....................................................
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Přílohy: prezenční listiny členů ZM a občanů
pozvánka s programem
podepsaný slib členů zastupitelstva města Pohořelice
návrh odměn pro neuvolněné členy ZM
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