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Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří 

 

Zápis  z ustavujícího zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ N. O. ze dne   30. 10.  

2018 od 17.00 hodin do 18.30 hodin   (č. zápisu V.) 
 

 

Přítomní: 14 členů  zastupitelstva  města /viz prezenční listina/ 

      55 občanů 

 

 

Program jednání 

1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti  

2) Složení slibu členů zastupitelstva   

3) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu  

4) Schválení programu   

5) Volba starosty, místostarosty a členů rady 

    a) určení počtu místostarostů 

   b) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady a    

                                        předsedů výborů a členů výborů 

    c) volba starosty 

    d) volba místostarosty 

    e) volba členů rady  

         6)  Zřízení finančního a kontrolního výboru 

    a) určení počtu členů finančního, kontrolního výboru 

    b) volba předsedy finančního výboru 

    c) volba předsedy kontrolního výboru 

   7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných                 

                                        členů Zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)  

          8) Diskuse 

          9) Usnesení a závěr 

 

 

1) Zahájení, kontrola usnášenschopnosti 

Starosta Ing. Petr Medáček, CSc. přivítal zastupitele i občany a jednání zahájil. Pan Ing. 

Medáček v krátkém projevu zhodnotil minulé volební období 2014-2018 a zároveň všem 

poděkoval za spolupráci. Bez usnesení. 

Přivítání zvolených zastupitelů a hostů provedla paní Hojzanová a předala slovo paní 

Šánové, která provedla kontrolu usnášeníschopnosti. Paní Šánová prohlásila, že po kontrole 

prezenční listiny je počet nově přítomných zvolených zastupitelů 14 a prohlásila, že 

zastupitelstvo je usnášeníschopné ve všech záležitostech zastupitelstvu svěřených.  
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2) Slib členů zastupitelstva  

Paní Hojzanová vyzvala zastupitele ke složení slibu. Slib přečetl předsedající, tj. Ing. Petr 

Medáček, CSc., M.B.A.  a slib stvrdil. Ostatní zastupitelé slib stvrdili do rukou 

předsedajícího. Všichni přítomní složení slibu stvrdili podpisem. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 103 

Počet hlasujících: 14  Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

3) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

 

E.Šánová dále předložila návrhy na složení volební komise, předsedajícího, ověřovatele a 

zapisovatele tohoto zastupitelstva. K  tomuto bodu byla vydána tato čtyři usnesení: 

 

 Paní Šánová předložila návrh na složení volební komise v tomto složení: 

Milena Doušová, MUDr. Jana Rážková, Petr Šatra, zapisovatel Eva Šánová 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 104 

Počet hlasujících: 14  Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 Paní Šánová předložila na doporučení rady návrh na předsedajícího: 

Ing. Petra Medáčka, CSc., M.B.A. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 105 

Počet hlasujících: 14  Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 Paní Šánová předložila na základě doporučení rady návrh na ověřovatele zápisu: 

Jaromíra Vanču, Jaroslava Proška 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 106 

Počet hlasujících: 14  Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

 

 Paní Šánová předložila návrh na zapisovatele: 

Eva Šánová 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 107 

Počet hlasujících: 14  Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

4)  Schválení programu 
 

 Eva Šánová a seznámila přítomné s navrženým programem dnešního ustavujícího 

zasedání.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 108 

Počet hlasujících: 14  Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

V tuto chvíli se ujala řízení voleb starosty, místostarosty a členů rady Eva 

Šánová, zapisovatelka volební komise. 
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5) Volba starosty, místostarosty a členů rady 

V tuto chvíli se ujala řízení voleb starosty, místostarosty a členů rady Eva 

Šánová, zapisovatelka volební komise. 

 

Nejprve požádala zastupitele o určení počtů místostarostů. 

a) určení počtu místostarostů 

Dále zastupitelstvo hlasovalo o počtu místostarostů. Rada města navrhuje jednoho 

místostarostu. Žádný protinávrh ze strany zastupitelstva nebyl podán a  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 109 

Počet hlasujících: 14  Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

b) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady předsedů výborů a členů 

výborů 

 

Paní Šánová, jako zapisovatel volební komise seznámila zastupitele se způsobem volby 

starosty, místostarosty a členů rady. Na návrh rady navrhla hlasování aklamací. Žádný 

protinávrh ze strany zastupitelstva nebyl podán a  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 110 

Počet hlasujících: 14  Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

c) volba starosty 

Paní Šánová požádala zástupce kandidátních stran, aby navrhli kandidáta nebo kandidáty na 

funkci uvolněného starosty města. Přihlásil se pan Ivan Munzar a navrhl do funkce starosty 

Ing. Petra Medáčka, CSc., M.B.A. Další návrh nebyl podán. Nominaci Ing. Petr Medáček, 

CSc., M.B.A.  přijal. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 111 

Počet hlasujících: 13  Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

 

d) volba místostarosty 

Paní Šánová požádala zástupce kandidátních stran, aby navrhli kandidáta nebo kandidáty na 

funkci neuvolněného místostarosty města. Přihlásil se pan Petr Šatra a navrhl do funkce 

neuvolněného místostarosty Ing. Petra Kindla.  Další návrh nebyl podán. Nominaci  

Ing. Petr Kindl přijal. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 112 

Počet hlasujících: 13  Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

 

e) volba členů rady  

Paní Šánová požádala zástupce kandidátních stran, aby navrhli kandidáta nebo kandidáty na 

funkci člena rady. Přihlásila se paní Milena Doušová a navrhla do funkce člena rady MUDr. 

Jana Medonose.  Další návrh nebyl podán. Nominaci MUDr. Medonos přijal. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 113 

Počet hlasujících: 13  Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 
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Paní Šánová požádala zástupce kandidátních stran, aby navrhli kandidáta nebo kandidáty na 

funkci člena rady. Přihlásila se paní MUDr. Jana Rážková a navrhla do funkce člena rady 

Ivana Munzara.  Další návrh nebyl podán. Nominaci pan Ivan Munzar přijal. 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 114 

Počet hlasujících: 13  Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

 

Paní Šánová požádala zástupce kandidátních stran, aby navrhli kandidáta nebo kandidáty na 

funkci člena rady. Přihlásil se pan Milan Hampl a navrhl do funkce člena rady Václava 

Svobodu.  Další návrh nebyl podán. Nominaci pan Václav Svoboda přijal 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 115 

Počet hlasujících: 13  Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

 

6) Zřízení finančního, kontrolního  
a) určení počtu členů finančního, kontrolního a integračního výboru 

 b) volba předsedy finančního výboru 

 c) volba předsedy kontrolního výboru 

  

  

k bodu a ) 

Dále zastupitelstvo hlasovalo o počtu členů výboru finančního a kontrolního o. Rada města 

navrhuje pět členů. Žádný protinávrh ze strany zastupitelstva nebyl podán a  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 116 

Počet hlasujících: 14  Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 117 

Počet hlasujících: 14  Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

k bodu b)  

Paní Šánová požádala zástupce kandidátních stran, aby navrhli kandidáta nebo kandidáty na 

funkci předsedy finančního výboru. Přihlásil se pan Jaromír Vanča a navrhl do funkce člena 

kontrolního výboru Bc. Michala Vogela.  Další návrh nebyl podán. Nominaci Bc. Michal 

Vogel přijal. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 118 

Počet hlasujících: 13  Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

Paní Šánová požádala zástupce kandidátních stran, aby navrhli kandidáta nebo kandidáty na 

funkci předsedy kontrolního výboru. Přihlásil se pan Milan Hampl a navrhl do funkce člena 

kontrolního výboru pana Václava Svobodu.  Další návrh nebyl podán. Nominaci Václav 

Svoboda  přijal. 

 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 119 

Počet hlasujících: 13  Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 
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Paní Hojzanová poděkovala volební komisi za provedení voleb starosty, místostarosty, členů 

rady a předsedů výborů. 

 

 

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

Paní Hojzanová seznámila zastupitele s návrhem na Rozpis odměn neuvolněným 

zastupitelům, tento návrh všichni zastupitelé v písemné formě obdrželi a po přijetí návrhu 

bylo vydáno usnesení: 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 120 

Počet hlasujících: 13  Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 

 

 Paní Hojzanová požádala nově zvoleného starostu města Ing. Petra Medáčka, CSc., 

M.B.A. k převzetí insignie. Všichni přítomní v sále, zastupitelé i hosté, v tomto okamžiku 

povstali. Pan starosta všem poděkoval a pronesl krátký projev. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

8) Diskuse 

Pan starosta otevřel tento bod jednání a vyzval všechny přítomné  o diskuzní příspěvky. 

 

 V diskusi vystoupil nově zvolený místostarosta  Ing. Petr Kindl.  

 

 Ing. Petr Medáček vyzval zastupitele  uplynulého volebního období 2014 – 2018 

k převzetí upomínkového dárku, který jim byl jednotlivě předán. 

 

 Dále pan starosta požádal nově zvolené zastupitele volebního období 2018 – 2022 o 

podpis do pamětní knihy Budyně nad Ohří. 

 

 

 

 

9) Usnesení a závěr 

 Po skončení diskuze paní Hojzanová pogratulovala zvoleným zastupitelům, 

poděkovala za účast všem přítomným a jednání ustavujícího zasedání ukončila. 

 

Usnesení 

 

103/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí složení slibu  14-ti členů, 

zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích jeden člen byl omluven. Listiny prokazující 

složení slibu jsou přiloženy k zápisu. 

 

104/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje volební komisi ve složení Milena Doušová, 

MUDr. Jana Rážková, Petr Šatra, zapisovatel Eva Šánová. 

 

105/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje předsedajícího Ing. Petra Medáčka, CSc., 

M.B.A. 
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106/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu a to pana Jaromíra 

Vanču a pana Jaroslava Proška. 

 

107/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zapisovatele paní Evu Šánovou. 

 

108/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního ustavujícího zasedání.  

 

109/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje pro příští volební období 2018-2022  

jednoho zastupitele pro výkon funkce neuvolněného místostarosty města. 

 

110/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje způsob provedení volby starosty, 

místostarosty a členů rady a předsedů výborů a členů výborů a to  - volbu aklamací. 

 

111/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo starostou města Budyně nad Ohří   

pana Ing. Petra Medáčka, CSc., M.B.A. 

 

112/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo neuvolněného místostarostu města 

Budyně nad Ohří  pana Ing. Petra Kindla. 

 

113/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo člena rady města: 

pana MUDr. Jana Medonose   
 

114/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo člena rady města: 

pana Ivana Munzara   
 

115/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo člena rady města: 

Pana Václava Svobodu 

 

116/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo navržený počet členů finančního výboru a t.j. 

počet  5. 

 

117/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schválilo navržený počet členů kontrolního výboru a 

tj.  počet  5. 

 

118/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo předsedou finančního výboru pana  

Bc. Michala Vogela. 
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119/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří zvolilo předsedou kontrolního výboru pana 

Václava Svobodu. 

 

120/2018/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje odměny neuvolněným zastupitelům dle (§ 

72 odst. 2 zákona o obcích v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů 

zastupitelstev v platném znění. Tyto odměny se budou poskytovat od 30.10.2018.  

 

 

Všechna usnesení č. 103/2018/ZM až 120/2018/ZM byla schválena nadpoloviční většinou 

všech členů zastupitelstva města. 

 

 

 

Závěrem starosta všem poděkoval za účast. 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.     Ing. Petr Kindl 

starosta města        místostarosta 

 

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu:   Jaromír Vanča    – člen zastupitelstva 

   Jaroslav Prošek  – člen zastupitelstva 

 

 

 

 

 
zapsala dne:  30.10.2018 Eva Šánová 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


