
ZÁPIS 

z ustavujícího  zasedání  

Zastupitelstva města Železná Ruda 

č. 1 

Přítomni:     pp.Brož, Horek, Kříž, Mareš, Smola, Sekyra, Částka, Drahorád, Faitová, Grund, 
Najman, Škývara, Zelenka 
Nepřítomni:  - 
Omluveni:  - 
Místo konání:   sál Environmentálního centra v Železné Rudě 
Doba konání:    20.10.2022, 18:00 hod. 
 

Program: 

1.Zahájení 

2.Složení slibu členů zastupitelstva 

3.Schválení programu 

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

5.Určení způsobu voleb 

6.Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

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

c) volba starosty 

d) volba místostarosty 

7.Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

8.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

9. Diskuse 

10.Závěr 

 

 

1.Zahájení 

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

starostou Ing. Filipem Smolou ( dále jako „předsedající“). Předsedající  oznámil, že veřejné 

ustavující zasedání bude nahráváno. Předsedající informoval, že bude řídit 1. a 2. bod 

programu zastupitelstva, a dále předá řízení zastupitelstva nejstaršímu zvolenému zastupiteli. 

Zastupitelům bylo zkontrolováno Ing. Zahradníkovou-vedoucí správního odboru osvědčení o 

zvolení člena zastupitelstva.  

 

 



2.Složení slibu členů zastupitelstva 

Předsedající  vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Předsedající přečetl slib a 

jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a 

podpisem slibu. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Předsedající předává slovo nejstaršímu zvolenému zastupiteli p. Ctiradovi Drahorádovi (dále 

jako „předsedající“). 

 

 

3.Schválení programu 

Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno.  

Seznámil přítomné s programem a zeptal se, zda má někdo připomínku k programu. Nikdo 

připomínku nemá. 

 

1/1 

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

Pro: 13 

Proti: - 

Zdržel se: - 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

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

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

 

1/2 

Zastupitelstvo města Železná Ruda určuje komisi pro usnesení ve složení: pp.Grund, Horek. 

Pro: 12 

Proti:- 

Zdržel se: p. Horek 

Usnesení bylo schváleno. 

 

1/3 

Zastupitelstvo města Železná Ruda určuje ověřovatele zápisu: pp.Najman, Kříž. 

Pro: 12 

Proti: - 

Zdržel se: p. Kříž 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda jmenuje zapisovatelku: p. Šebelíková. 

 

 

5.Určení způsobu voleb 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na určení způsobu voleb. 

Člen zastupitelstva pan Filip Brož navrhuje, aby volby probíhaly veřejným hlasováním. 

Žádné jiné návrhy ke způsobu voleb podány nebyly. 

 

 

 

 



 

1/4 

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

veřejným hlasováním. 

Pro: 13 

Proti: - 

Zdržel se: - 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

6.Volba starosty a místostarosty 

 

a) určení počtu místostarostů 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na určení počtu místostarostů. 

 

Člen zastupitelstva pan Kryštof Částka navrhuje zvolení dvou místostarostů. 

 

Člen zastupitelstva pan Milan Kříž k návrhu vznáší protinávrh na zvolení jednoho 

místostarosty. 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

Pro: pp. Kříž, Horek 

Proti: 11 

Zdržel se: - 

Usnesení nebylo přijato. 

 

1/5 

Zastupitelstvo města Železná Ruda schvaluje zvolení dvou  místostarostů. 

Pro:11 

Proti: pp. Kříž, Horek 

Zdržel se: - 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

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

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na určení, které funkce budou 

členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni. 

 

Člen zastupitelstva pan Jiří Mareš navrhuje, aby pro výkon funkce starosty obce byl člen 

zastupitelstva uvolněn a pro výkon funkcí dvou místostarostů obce byli  členové 

zastupitelstva neuvolněni. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. 

 

1/6 

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

zastupitelstva uvolněn a pro výkon funkcí dvou místostarostů  obce budou členové  

zastupitelstva  neuvolněni. 

Pro:11 

Proti:- 

Zdržel se: pp. Kříž, Horek 

Usnesení bylo schváleno. 



 

 

c) volba starosty 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci starosty. 

 

Člen zastupitelstva pan Petr Najman navrhuje zvolit do funkce starosty pana Ing. Filipa 

Smolu . Žádné další návrhy nebyly vzneseny. 

 

1/7 

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

Pro:13 

Proti:- 

Zdržel se:- 

Usnesení bylo schváleno. 

 

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

„předsedající“). 

 

 

d) volba místostarostů 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkce místostarostů. 

 

Člen zastupitelstva pan Karel Grund navrhuje zvolit do funkcí místostarostů pana Petra 

Najmana a pana Filipa Brože . Žádné další návrhy nebyly vzneseny. 

 

1/8 

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

Pro: 11 

Proti:- 

Zdržel se: pp. Kříž, Horek 

Usnesení bylo schváleno. 

 

1/9 

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí místostarostou pana Filipa Brože . 

Pro: 11 

Proti:- 

Zdržel se: pp. Kříž, Horek 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

7.Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Předsedající informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor. 

 

a)  určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na počet členů ve výborech. 

 

Členka zastupitelstva Hana Faitová navrhuje, aby každý výbor měl 3 členy. Žádné další 

návrhy vzneseny nebyly.  

 

 



 

1/10 

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

tříčlenné. 

Pro:13 

Proti:- 

Zdržel se: - 

Usnesení bylo schváleno. 

   

 

b) volba předsedy finančního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního 

výboru. 

 

Člen zastupitelstva pan Jiří Škývara navrhuje zvolit do funkce předsedy finančního výboru 

pana Jiřího Mareše . Žádné další návrhy nebyly vzneseny. 

 

1/11 

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

Pro: 11 

Proti:- 

Zdržel se: pp. Horek, Kříž 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního 

výboru. 

 

Člen zastupitelstva pan František Zelenka navrhuje zvolit do funkce předsedy kontrolního  

výboru pana Karla Grunda .  

 

Člen zastupitelstva pan Tomáš Horek  k návrhu vznáší protinávrh na zvolení do funkce 

předsedy kontrolního výboru pana Milana Kříže . 

 

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí předsedou kontrolního výboru pana Milana Kříže. 

Pro: p. Horek 

Proti: 11 

Zdržel se: p. Kříž 

Usnesení nebylo přijato. 

 

1/12 

Zastupitelstvo města Železná Ruda volí předsedou kontrolního výboru pana Karla Grunda. 

Pro: 11 

Proti: p. Horek 

Zdržel se: p. Kříž 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 



8.Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Předsedají navrhl odměnu za výkon místostarosty ve výši 22 000,-Kč (jako dosud) , a to ode 

dne přijetí usnesení. Žádné další návrhy vzneseny nebyly. 

 

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: 11 

Proti:- 

Zdržel se: p. Kříž, Horek 

Usnesení bylo schváleno. 

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na stanovení odměny za výkon 

funkce předsedů výborů. 

 

Člen zastupitelstva pan Marek Sekyra navrhuje odměnu předsedům výborů ve výši 3 000,- Kč 

za měsíc. Žádné další návrhy nebyly vzneseny 

 

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: 11 

Proti:- 

Zdržel se: pp. Horek, Kříž 

Usnesení bylo schváleno. 

 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na stanovení odměny za výkon 

funkce člena zastupitelstva. 

 

Člen zastupitelstva pan Marek Sekyra navrhuje odměnu členům zastupitelstva ve výši 1 500,- 

Kč za měsíc. Žádné další návrhy nebyly vzneseny. 

 
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:12 

Proti:- 

Zdržel se: p. Horek 

Usnesení bylo schváleno. 

 

 

 

9.Diskuse 

 

--- 

 

 



10.Závěr 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 18:20 hod.   

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

Petr Najman 

 

 

 

 

Milan Kříž 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Filip Smola 

starosta města Železná Ruda  

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Najman 

místostarosta města Železná Ruda 

 

 

 

 

 

 

Filip Brož 

místostarosta města Železná Ruda 

 

 

 

 

 

 

 
Přepsala : Anna Šebelíková 
Dne: 24.10.2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


