
 1 

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Nová Role 
(dále též ZMě) 

konané dne 5. listopadu 2014 od 17:00 hod. v kinosále budovy MěÚ v Nové 
Roli. 

******************************************************************************* 

 
Záznam povinné účasti na zasedání a jeho průběhu 
 

Přítomni: -  všichni členové ZMě – 15 členů dle prezenční listiny;  
- určený zapisovatel – Kateřina Černá, DiS.; 
- odpovědná osoba za agendu voleb do ZMě na MěÚ Nová Role 

(registrační úřad dle zákona o volbách do zastupitelstev obcí): Lenka 
Žigovičová, DiS., referent OSA  MěÚ Nová Role; 

- Bc. Roman Svoboda, tajemník MěÚ Nová Role.      
  
PROGRAM ustavujícího zasedání ZMě:      

1) Zahájení a organizační záležitosti;  
2) Složení slibu členů ZMě;   
3) Schválení jednacího řádu ZMě; 
4) Ustanovení dlouhodobě uvolněných funkcí členů ZMě;  
5) Volba volební a návrhové komise;    
6) Volba starosty města;  
7) Volba místostarosty města; 
8) Volba dalších členů rady; 
9) Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMě; 
10) Zřízení výborů ZMě; 
11) Různé. 

Navržený program schválen 15 hlasy     
 
Další jednání k bodu 1) programu – Zahájení a organizační záležitosti 
 
a) Zapisovatelem zápisu určena:  Kateřina Černá, DiS. 
 
 
b) Ověřovateli zápisu určeni:  Tomáš Pavlíček, PaedDr. Miluše Dušková. 
Schváleno 15 hlasy 
 
c) Na základě výsledku voleb do zastupitelstva města předsedající – dosavadní 
starostka Jitka Pokorná – konstatovala řádný vznik a držení mandátu člena ZMě 15-ti 
občanům obce (následně přečteni v pořadí dle abecedy):   

- Cibuzar Vít 
- PaedDr. Dušková Miluše 
- Dubová Marcela 
- Handšuhová Jana 
- Ježek Karel 
- Krbcová Petra 
- Lichnovský Jan  
- Pavlíček Tomáš 
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- Pokorná Jitka 
- Niedermertl David 
- Ing. Škarda Libor 
- MUDr. Nesybová Hana 
- Tichá Milena 
- Vávrová Jitka 
- Zvěřina Martin 
 

Všichni výše uvedení členové ZMě byli přítomni a bylo možné přistoupit ke složení 
slibu zastupitele. Na výzvu předsedající slib zastupitelů přečetla Lenka Žigovičová, 
DiS. 

 
2) Složení slibu členů ZMě  
 
Složen slib všech patnácti přítomných členů Zastupitelstva města Nová 
Role řádně v souladu s § 69 odst. 2 a 3 zákona o obcích tj. tak, že jednotliví členové 
ZMě postupně složili slib před ZMě pronesením slova „slibuji“ a poté přistoupili ke 
stolku, kde potvrdili složení slibu svým podpisem pod text slibu.  Současně při tomto 
aktu každý zastupitel obdržel osvědčení o zvolení členem ZMě dnem 11. 10. 2014 
(druhý den voleb), přičemž panu Vítu Cibuzarovi vznikl mandát člena ZMě dnem 23. 
10. 2014, jako prvnímu náhradníkovi kandidátky SNK Mezirolí po rezignaci na mandát 
zastupitele, lídra této kandidátky RSDr. Ladislava Cinegra. Slib s podpisy zastupitelů 
je přílohou tohoto zápisu.  
 
USNESENÍ:  
ZMě bere na vědomí řádný vznik a držení mandátu člena ZMě 15 občanů města, 
jak jsou výše uvedeni a jak bylo při tomto jednání ZMě veřejně ověřeno a potvrzeno.   
Usnesení schváleno 15 hlasy 
 
 
3) Využitelnost dosavadního jednacího řádu ZMě 
 
Pro další jednání ZMě předsedající navrhla k využití dosavadní jednací řád ZMě.  
Návrh schválen 15 hlasy  
 
 
4) Ustanovení funkcí, které budou ZMě vykonávat jako dlouhodobě 
uvolněni 
 
USNESENÍ:  
ZMě stanovilo, že jediná funkce, kterou bude člen ZMě vykonávat jako dlouhodobě 
uvolněný bude starosta města. Všichni ostatní členové ZMě budou své funkce 
vykonávat jako neuvolnění.    
Usnesení schváleno 15 hlasy 
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5) Volba volební a návrhové komise 
 
ZMě zvolilo volební a návrhovou komisi jako jednu společnou komisi pro plnění 
úkolů zajištění voleb a předkládání návrhů usnesení ve složení:                 
Předseda komise: Milena Tichá; 
Další 2 členové komise:  MUDr. Hana Nesybová, David Niedermertl. 
Zvoleni 15 hlasy 

 
 

OSTATNÍ  PŘIJATÁ USNESENÍ A VOLBY DLE POŘADU JEDNÁNÍ 
 
 
6) Volba starosty města   
 
1) USNESENÍ:  
ZMě stanovilo, že volba starosty města, místostarosty města a dalších členů rady 
města proběhne veřejným hlasováním. O jednotlivých návrzích bude hlasováno 
v pořadí, v jakém budou předkládány.     
Usnesení schváleno 15 hlasy 
 
2) VOLBA: 
Zastupitelka MUDr. Hana Nesybová navrhla na funkci starostky města paní Jitku 
Pokornou. Proti tomuto návrhu nebyl žádný protinávrh. Hlasovalo se tedy přímo o 
návrhu zvolit paní Jitku Pokornou starostkou města. 
ZMě zvolilo starostkou města Jitku Pokornou.   
Zvolena 8 hlasy, 4 hlasy proti (Handšuhová, Vávrová, Cibuzar, Dubová),  
3 se zdrželi (Škarda, Dušková, Zvěřina)  
 
 
7) Volba místostarosty města   
 
VOLBA: 
Zastupitel pan Tomáš Pavlíček navrhl na funkci místostarosty pana Jana Lichnov-
ského. Proti tomuto návrhu nebyl podán žádný protinávrh, hlasovalo se tedy přímo o 
návrhu zvolit pana Jana Lichnovského místostarostou města. 
ZMě zvolilo místostarostou města Jana Lichnovského.  
Zvolen 8 hlasy, 6 proti (Cibuzar, Vávrová, Škarda, Zvěřina, Dubová, Dušková),  
1 se zdržel (Handšuhová) 
 

 

8) Volba dalších členů rady města  
 
VOLBY: 
Do funkce radní navrhla starostka Jitka Porkorná zvolit Milenu Tichou, proti tomuto 
návrhu nebyl protinávrh (průběh hlasování viz níže č. 1.) 
Do další funkce radního navrhl zastupitel Karel Ježek zvolit pana Davida 
Niedermertla. Proti tomuto návrhu byl podán protinávrh – zastupitelka pí Jitka 
Vávrová navrhla pana Víta Cibuzara (průběh hlasování viz níže č. 2). 
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Na poslední místo radní navrhla zastupitelka paní Petra Krbcová MUDr. Hanu 
Nesybovou. I proti tomuto návrhu byl dán protinávrh – kandidát Vít Cibuzar (průběh 
hlasování viz níže č. 3) 
 
V případech, kdy byl podán protinávrh se v souladu s Jednacím řádem ZMě hlasovalo 
nejprve o protinávrhu a až poté o původním návrhu. 
 
ZMě zvolilo ostatními členy rady města (její celkový počet je v souladu se zákonem 
o obcích stanoven na 5 členů) takto: 
  

1.   Milena Tichá 
Zvolena hlasy 13 pro, 2 se zdrželi (Cibuzar, Vávrová)   

 
2. kandidát Vít Cibuzar: 7 pro, 8 proti (Pokorná, Nesybová, Krbcová, Pavlíček, 

Ježek, Lichnovský, Niedermertl, Tichá) – protinávrh nepřijat 
kandidát David Niedermertl: 8 pro, 7 proti (Dubová, Dušková, Škarda, Zvěřina, 
Cibuzar, Vávrová, Handšuhová) – původní návrh přijat 

David Niedermertl zvolen hlasy 8  
 
3. kandidát Vít Cibuzar: 3 pro, 8 proti (Pokorná, Nesybová, Krbcová, Pavlíček, 

Ježek, Lichnovský, Niedermertl, Tichá), 4 se zdrželi (Škarda, Zvěřina, Dušková, 
Dubová) – protinávrh nepřijat 
kandidátka MUDr. Hana Nesybová: 12 pro, 3 se zdrželi (Cibuzar, Vávrová, 
Handšuhová) – původní návrh přijat   

MUDr. Hana Nesybová zvolena 12 hlasy  
 
 

 
9) Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMě 
 

Dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb. (kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.) 
může být poskytnuta měsíční odměna členům zastupitelstva obcí až do výše 
stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
 
 
1) USNESENÍ:  
ZMě bere na vědomí informaci o nařízení vlády č. 459/2013 Sb. ze dne 18. 12. 
2013, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 
členům zastupitelstev a stanovuje v souladu s tímto nařízením vlády a na základě 
zákona o obcích pravidelnou měsíční odměnu místostarostovi města v částce Kč 
=15 000,-- a to počínaje dnem zvolení do funkce místostarosty (za měsíc listopad 
v plné výši). 
Usnesení schváleno 13 hlasy, 2 se zdrželi (Cibuzar, Vávrová) 
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2) USNESENÍ: 
ZMě stanovuje výši pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva v původní výši v absolutních částkách za jednotlivé funkce tak, jak 
byly vypláceny v minulém volebním období, tedy v této skladbě: 
 

 za samotný výkon funkce člena ZMě bez dalších funkcí                          
=627,-Kč  

 + za výkon funkce člena RMě                             
=1.568,-Kč,  

 + za každý výkon funkce předsedy výboru ZMě nebo komise RMě              
=1.235,-Kč, 

 + za každý výkon funkce člena výboru ZMě nebo komise RMě  
=1.064,-Kč, 

a to počínaje dnem ustavujícího zasedání ZMě (za měsíc listopad v plné výši). 
Usnesení schváleno 15 hlasy 
 

10) Zřízení výborů ZMě  
USNESENÍ:  
ZMě: 
a) odvolává dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích všechny dosavadní členy 
výborů ZMě vč. předsedů. 
b) zřizuje následující své výbory s počtem jejich členů takto: 

- Finanční výbor s celkovým počtem jeho členů 5, 
- Kontrolní výbor s celkovým počtem jeho členů 5 
- Osadní výbor Mezirolí s celkovým počtem jeho členů 5 
- Osadní výbor Jimlíkov s celkovým počtem jeho členů 3 

c) ukládá radě města připravit návrhy na volby členů jednotlivých výborů ZMě 
včetně jejich předsedů do příštího zasedání ZMě    
Usnesení schváleno 15 hlasy 
 
 

11) Různé 
 
1) Proti zápisu z 28. zasedání ZMě, které se konalo dne 24. 9. 2014, vznesla dne 26. 

9. 2014 zastupitelka paní Alžběta Schmiedová písemnou námitku. Předmětem 
této námitky bylo chybně zaznamenané hlasování u bodu jednání 28/04-1). 
Zastupitelka u tohoto bodu hlasovala „proti“, v zápise však bylo nedopatřením 
uvedeno „zdržela se“. Na schválení usnesení k předmětnému bodu nemá tato 
oprava vliv. Dle § 95 odst. 2 zákona o obcích má o případných námitkách 
zastupitelů k zápisu rozhodnout nejbližší zasedání ZMě. 

 
USNESENÍ:  
ZMě bere na vědomí námitku proti znění zápisu z 28. zasedání ZMě ze dne 24. 9. 
2014 a souhlasí s opravou záznamu hlasování u bodu 28/04-1). Správně má být 
zaznamenáno „Usnesení schváleno 13 hlasy, 1 proti (Alžběta Schmiedová)“. Toto 
usnesení bude vloženo jako příloha k výše uvedenému zápisu. 
Usnesení schváleno 15 hlasy  
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Jednání ustavujícího zasedání ZMě ukončeno v 17.25 h.  
 
 
V Nové Roli dne: 5. 11. 2014 
 
Zapsala Kateřina Černá, DiS. 
 
 
Ověřovatelé zápisu:      
 
    
   PaedDr. Miluše Dušková, v.r.   Tomáš Pavlíček, v.r.                                                                              
  
 
 
 
 
 
                         Jitka Pokorná, v.r. 
                                                                    starostka města  


