
ZÁPIS 

z ustavujícího  zasedání  

Zastupitelstva města Železná Ruda 

č. 1 

 

Přítomni:     pp.Brož F.,Brož R.,Horek,Mareš,,Papež, Smola, Šnebergr , Částka, Najman J., 
Najman P., Greiner, Grund, Chalupský 
Nepřítomni:  - 
Omluveni:  - 
Místo konání:   zasedací místnost Návštěvnického centra v Železné Rudě 
Doba konání:    29.10.2018, 18:00 hod. 
 

Program: 

1.Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu,  jmenování zapisovatele 

 

2.Schválení programu 

 

3.Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

 

4.Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

 

 

5.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

 

6. Diskuse 

 

Před schválením programu složí členové zastupitelstva města slib. 

 

 

 



Zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda bylo zahájeno v 18:01 hod. dosavadním 

starostou Ing. Michalem Šnebergrem ( dále jako „předsedající“). Předsedající  oznámil, že 

veřejné ustavující zasedání bude nahráváno. Zastupitelům bylo zkontrolováno Ing. 

Zahradníkovou-vedoucí správního odboru osvědčení o zvolení člena zastupitelstva. 

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Dále konstatoval, že je přítomno 13 

zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. Předsedající jmenovitě představil 

zastupitele. Po té  vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Předsedající přečetl 

slib a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 

„slibuji“ a podpisem na připraveném archu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani 

nesložil slib s výhradou. 

 

 

1.Volba komise pro usnesení, ověřovatelů zápisu, jmenování zapisovatele 

Předsedající navrhl určit komisi pro usnesení, ověřovatele zápisu a jmenovat zapisovatele: 

1/1 

Zastupitelstvo města Železná Ruda určuje komisi pro usnesení ve složení: pp.Najman P., 

Horek. 

Pro: 11 

Proti:- 

Zdržel se: pp. Najman P., Horek 

Usnesení bylo schváleno. 

 

1/2 

Zastupitelstvo města Železná Ruda určuje ověřovatele zápisu: pp.Smola, Grund. 

Pro: 11 

Proti: - 

Zdržel se: pp. Smola, Grund 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková. 

 

 

2.Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu (viz. výše) a dále navrhl rozšíření 

programu o dva body: 

-zřízení Osadního výboru Špičák 

-zřízení Osadního výboru Hojsova Stráž 

K návrhu programu nebyly vzneseny žádné další návrhy na doplnění.  

1/3 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje program (viz. výše) ustavujícího zasedání, 

doplněný o 2 body: zřízení Osadního výboru Špičák a zřízení Osadního výboru Hojsova 

Stráž. 

Pro: 13 

Proti: - 

Zdržel se: - 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

 



 

3.Volba starosty a místostarosty 

a)určení počtu místostarostů 

Člen zastupitelstva p. Smola Filip navrhl zvolení dvou místostarostů. Jiné návrhy nebyly 

vzneseny. 

1/4 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zvolení dvou místostarostů. 

Pro:13 

Proti:- 

Zdržel se: - 

Usnesení bylo schváleno. 

 

b)určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění 

Člen zastupitelstva p.Brož  Filip  navrhl, aby funkce starosty byla vykonávána jako uvolněná 

a funkce dvou místostarostů, aby byla vykonávána jako neuvolněná. Jiné návrhy nebyly 

vzneseny. 

1/5 

Zastupitelstvo města Železná Ruda určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen 

zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a pro výkon funkcí dvou místostarostů obce budou členové 

zastupitelstva neuvolněni. 

Pro:13 

Proti:- 

Zdržel se: - 

Usnesení bylo schváleno. 

 

c)určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Člen zastupitelstva p. Částka Kryštof navrhl, aby volba starosty a dvou místostarostů 

probíhala veřejným hlasováním. Žádné jiné návrhy ke změně způsobu hlasování podány 

nebyly. 

1/6 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje, aby volba starosty a místostarostů probíhala 

veřejným hlasováním. 

Pro:13 

Proti:- 

Zdržel se:- 

Usnesení bylo schváleno. 

 

d)volba starosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby podali návrh na funkci starosty. Byl podán návrh 

člena  zastupitelstva Ing. Horka Tomáše zvolit do funkce starosty pana Ing. Michala 

Šnebergra,  a dále byl podán návrh člena zastupitelstva Ing. Najmana Petra zvolit do funkce 

starosty pana Ing. Filipa Smolu. Žádné další návrhy nebyly.  

1/7 

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí starostou pana Ing. Filipa Smolu. 

Pro:pp. Brož F., Brož R., Částka, Najman J., Najman P., Mareš, Smola 

Proti:- 

Zdržel se: pp., Šnebergr, Grund, Greiner, Horek, Chalupský, Papež,  

Usnesení bylo schváleno. 

   



   

e)volba místostarosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby podali návrh na funkci místostarosty. Byl podán 

návrh člen zastupitelstva p. Mareše Jiřího zvolit do funkce místostarosty pana Ing. Petra 

Najmana, a dále byl podán návrh člena zastupitelstva Ing. Horka Tomáše zvolit do funkce 

místostarosty pana Ing. Michala Šnebergra. Žádné další návrhy nebyly.  

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí místostarostou pana Ing. Michala Šnebergra. 

Pro: pp. Šnebergr, Grund, Greiner, Horek, Chalupský, Papež 

Proti:- 

Zdržel se: pp. Smola, Mareš, Najman J., Najman P., Částka, Brož F., Brož R. 

 

1/8 

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí místostarostou pana Ing. Petra Najmana. 

Pro: pp. Brož F., Brož R., Částka, Najman J., Najman P., Mareš, Smola, Grund, Papež 

Proti:- 

Zdržel se: pp. Šnebergr, Greiner, Horek, Chalupský 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Dále byl podán návrh člena zastupitelstva Ing. Smoly Filipa zvolit do funkce druhého 

místostarosty pana Brože Filipa. Žádné další návrhy nebyly.  

1/9 

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí místostarostou pana Filipa Brože. 

Pro: pp. Brož F., Brož R., Částka, Najman J., Najman P., Mareš, Smola, Papež, Chalupský 

Proti:- 

Zdržel se: pp. Šnebergr, Greiner, Horek, Grund 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Po zvolení starosty pokračuje ve vedení zasedání  zvolený starosta Ing. Filip Smola (dále 

veden jako „předsedající“) 

 

 

4.Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a)určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor. Navrhl, aby 

zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor. Člen zastupitelstva p. Brož Richard 

podal návrh, aby každý výbor měl  tři členy. Jiný návrh podán nebyl. 

1/10 

Zastupitelstvo města Železná Ruda zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

Pro:12 

Proti:- 

Zdržel se: p. Chalupský 

Usnesení bylo schváleno. 

   

 

 

 

 

 



 

b)volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby podali návrh na funkci předsedy finančního 

výboru. Člen zastupitelstva p. Mareš Jiří navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru 

pana Jiřího Najmana. Žádné další návrhy nebyly. 

1/11 

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí předsedou finančního výboru pana Jiřího Najmana. 

Pro: pp.Brož F., Brož R., Částka, Najman P., Mareš, Smola, Horek 

Proti:- 

Zdržel se: pp. Najman J., Šnebergr, Grund, Greiner, Chalupský, Papež 

Usnesení bylo schváleno. 

 

c)volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby podali návrh na funkci předsedy kontrolního 

výboru. Člen zastupitelstva p. Ing. Šnebergr Michal navrhl zvolit do funkce předsedy 

kontrolního výboru pana Ing. Tomáše Horka. Žádné další návrhy nebyly. 

1/12 

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí předsedou kontrolního výboru pana Ing. Tomáše 

Horka. 

Pro: 12 

Proti:- 

Zdržel se: p. Horek 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

5.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

 

Předsedající navrhl, aby za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva-místostarosty 

byla stanovena odměna za měsíc: 22 000,-Kč, při čemž celková výše odměn těchto dvou 

funkcí je nižší než tomu bylo dosud. Člen zastupitelstva pan Ing. Horek Tomáš navrhl 

odměnu  0,- Kč jako tomu bylo dosud. Předsedající uvedl, že ze své zkušenosti může říct, že 

pokud člověk něco dělá bezplatně nemá do určité míry takovou motivaci a že současně bude 

navrhovat odměnu i pro řadového zastupitele i předsedu výboru. 

Ing. Šnebergr: děkuje zastupitelům z minulých volebních období, že projevovali solidaritu 

s obcí a nepožadovali odměnu za výkon funkcí. Poslední dvě volební období byly pro město 

příznivé na příjmy. Návrh Ing. Horka podporuje, je to pomoc městu – z pohledu minulých let.   

Ing. Horek: za dvě volební období odměny dělaly zhruba půl  milionu korun – vzhledem 

k výši odměn z roku 2010. 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda nestanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva-místostarosty. 

Pro: pp. Šnebergr,Grund, Greiner,Horek 

Proti:- 

Zdržel se: pp. Chalupský, Papež, Smola, Mareš, Najman P., Najman J., Částka, Brož R., Brož 

F., 

 
 
 
 



 
1/13 
Zastupitelstvo města Železná Ruda stanovuje svým neuvolněným  členům za výkon funkce 

místostarosty odměnu za měsíc v následující částce: 22 000,-Kč. Odměna bude poskytována 

ode dne přijetí tohoto usnesení. 

Pro: pp. Brož F., Brož R., Částka, Najman J., Najman P., Mareš. Smola 

Proti:pp. Grund, Greiner, Horek 

Zdržel se: pp. Šnebergr, Papež, Chalupský 

Usnesení bylo schváleno. 

 
 
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby podali návrhy na odměnu za měsíc  za výkon 

funkce neuvolněného člena zastupitelstva-předsedy výboru. Člen zastupitelstva pan Ing. 

Horek Tomáš navrhl odměnu  0,- Kč. Člen zastupitelstva pan Mareš Jiří navrhl odměnu 

3 000,-Kč. 

1/14 

Zastupitelstvo města Železná Ruda stanovuje svým neuvolněným  členům za výkon funkce 

předsedů výborů odměnu za měsíc v následující částce: 3 000,-Kč. Odměna bude 

poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. 

Pro: pp. Brož F., Brož R., Částka, Najman J., Najman P., Mareš. Smola 

Proti:pp. Šnebergr,Grund, Greiner, Horek, Papež 

Zdržel se: p. Chalupský 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva, aby podali návrhy na odměnu za měsíc  za výkon 

funkce neuvolněného člena zastupitelstva. Člen zastupitelstva pan Ing. Horek Tomáš navrhl 

odměnu  0,- Kč. Člen zastupitelstva pan Najman Petr navrhl odměnu 1 500,-Kč. 

1/15 

Zastupitelstvo města Železná Ruda stanovuje svým neuvolněným  členům za výkon funkce 

člen zastupitelstva odměnu za měsíc v následující částce: 1 500,-Kč. Odměna bude 

poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. 

Pro: pp. Brož F., Brož R., Částka, Najman J., Najman P., Mareš. Smola 

Proti:pp. Šnebergr,Grund, Greiner, Horek, Papež 

Zdržel se: p. Chalupský 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6.Zřízení Osadního výboru Špičák. 

Ing. Šnebergr: zřízením osadního výboru bude dána možnost Špičáckým občanům vyjadřovat 

se k problematice části obce. 

1/16 

Zastupitelstvo města Železná Ruda zřizuje Osadní výbor Špičák. 

Pro:13 

Proti:- 

Zdržel se:- 

 

 



 

7.Zřízení Osadního výboru Hojsova Stráž. 

1/17 

Zastupitelstvo města Železná Ruda zřizuje Osadní výbor Hojsova Stráž. 

Pro:13 

Proti:- 

Zdržel se: - 

 

 

 

8.Diskuse 

 

p. Holubová : co vedlo k tomu, že budou 2 posty místostarostů 

p. Najman P. : vzhledem k tomu, že minulé zastupitelstvo odsouhlasilo 13-ti členné 

zastupitelstvo, tak nemůže být zřízena rada. Zastupitelé se rozhodli, že v užším tříčlenném 

kruhu budou vystupovat jako neexistující rada. 

P.Brož: funkce jsou neuvolněné, časově náročné, kombinované s prací, tak proto 2 

místostarostové, finančně to vyjde levněji než jeden uvolněný místostarosta 

P.Dunovská: jestli budou místostarostové k zastižení jako p. Kříž 

P. Šnebergr: názor, že na 2 místostarosty není takový náklad jako na 1 uvolněného, který 

zastával více funkcí je scestné. Přijmutím tajemníka se ještě navýší náklady obce.  

P. Holubová: k čemu je nutná rada 

P.Smola: není možné, aby kompetence byly svěřeny do jedněch rukou, a to pouze do rukou 

starosty. 

P.Mach: myslí si, že takto (2 místostarostové a starosta) je to dobře. Do současné doby měl 

veškeré kompetence soustředěny na svojí osobu pan starosta. K osadním výborům: právní 

názor v minulosti byl Železná Ruda a Špičák  jsou 1 jednotka. Bylo by dobře si vyžádat 

právní názor.Předseda osadního výboru musí být zastupitel 

P.Kříž: nikdy to tak nebylo, že by předseda osadního výboru musel být zastupitel, naopak je 

výhodné, když není zastupitel.Je to podle práva. 

 

 

 

 

18:54 hod. předsedající ukončil veřejné ustavující zasedání Zastupitelstva města Železná 

Ruda. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

Ing. Filip Smola 

 

 

 

 

Karel Grund 



 

Ing. Filip Smola 

Starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Najman 

Místostarosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Brož  

místostarosta 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přepsala dne 31.10.2018 
Anna Šebelíková 


