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

 

Zápis  z ustavujícího zasedání  
 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  BUDYNĚ NAD  OHŘÍ                              

ze dne   24. 10.  2022 od 18.00 hodin do 19.20 hodin   (č. zápisu V.) 
 

 

Přítomní:          15 členů  zastupitelstva  města /viz prezenční listina/ 

              cca 80 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  

    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) Usnesení a závěr 

 

1) Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti 

Paní Šánová přivítala nově zvolené zastupitele a hosty a provedla kontrolu 

usnášeníschopnosti. Paní Šánová prohlásila, že po kontrole prezenční listiny je počet nově 

přítomných zvolených zastupitelů 15, nikdo není omluven. Prohlásila, že zastupitelstvo je 

usnášeníschopné ve všech záležitostech zastupitelstvu svěřených.  

P. Šánová předala slovo předsedajícímu, současnému starostovi panu inženýru Petru 

Medáčkovi.  

  Pan Ing. Petr Medáček v krátkém projevu zhodnotil minulé volební období 2018-2022 

a zároveň  poděkoval všem, kteří se podíleli na spolupráci za jeho působení ve funkci starosty 

a snažili se o to, aby rozvoj města byl rovnoměrný ve všech oblastech, aby rozvoj města 

nepostihoval jen některé skupiny obyvatel, aby rozvoj města nepostihoval jen některé činnosti 

ve městě. Poděkoval za to, že umožnili provádět práci v relativním klidu, poděkoval za to, jak 

se chovali na zastupitelstvu, že hledali způsoby, jak Budyni budovat, jak Budyni rozvíjet a ne 

jak ty činnosti brzdit. Není to úplně standartní postup ve všech zastupitelstvech. Věří, že 

v aktivitách pro město budou pokračovat i nadále, byť už ne někteří z vás jako zastupitelé, ale 
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vaše zapojení do komisí a výborů bude přínosem. Dále pogratuloval novým zastupitelům ke 

zvolení do funkce a věří, že i nové zastupitelstvo se bude aktivně podílet na dalším rozvoji 

Budyně nad Ohří. Jsem potěšen, že nové zastupitelstvo doznalo jistých generačních změn a 

myslím, že volby potvrdily to, že generační obměna je zdraví proces v politice a myslím, že i 

umění odejít je umění. Popřál zastupitelům, aby chtěli pracovat pro Budyni, mnozí z vás vstoupí 

do funkcí, které pro vás budou novými výzvami a mnozí z vás se budete muset hodně učit. Dále 

popřál zastupitelům, aby se k sobě uměly chovat slušně, aby uměly naslouchat oponentům, 

popřál k jejich nelehké práci mnoho úspěchů, spolupráce mezi Vámi při rozvoji Budyně nad 

Ohří. Budu úřad předávat svědomitě z toho důvodu jsem z funkce odešel v dostatečné síle, tak 

abych toto dokázal udělat. Po létech, které zastupitelstva vedla město pod mým vedením tak 

odevzdávám město v dokonalé kondici, a to jak ve finanční, tak i materiální. Poté veřejnost a 

zastupitelé poděkovali dlouhým potleskem ve stoje. 

Bez usnesení. 

 

Paní Šánová poděkovala starostovi za přednesení projevu o uplynulém období. 

 

2) Slib členů zastupitelstva  

Paní Šánová vyzvala zastupitele ke složení slibu. Slib přečte zastupitelka paní Milena 

Doušová a slib stvrdí. Každý z vás, kdo souhlasí se složením slibu přistoupí k mikrofonu a 

hlasitě vysloví „slibuji“ směrem k zastupitelstvu a podepíše protokol o složení slibu. 

Paní Doušová přečetla text slibu: 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“  a slib stvrdila. 

Dále byli zastupitelé postupně vyzýváni ke složení slibu: Mgr. Petra Hartmanová, 

doktorka Blanka Horáčková, Jiří Jelínek, Miloš Jirsa, inženýr Petr Kindl, magistr Jaroslav Král, 

inženýr Aleš Král, inženýrka Dagmar Opalecká, Marek Poch, doktorka Jana Rážková, magistr 

Filip Snášel, Petr Šatra, Jaroslav Vanča, inženýr Michal Vogel.     

Všichni zastupitelé slib složili a stvrdili podpisem. 

 

3) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Paní Šánová oznámila, že nyní zastupitelstvo přistoupí k volbě pracovních orgánů 

tohoto zastupitelstva a  požádala pana předsedajícího, aby se ujal vedení tohoto bodu jednání. 

Předsedající přednesl usnesení k minulým bodům jednání. 

 

Návrh usnesení k bodu 1 - usnášeníschopnost 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí  usnášeníschopnost zastupitelstva města 

Budyně nad Ohří s přítomností 15 členů. 

Otázal se, zda má někdo připomínky k tomuto návrhu.  Bez připomínek. 

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 81/2022/ZM 

Počet hlasujících: 15  Pro:15  Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Návrh usnesení k bodu 2 – složení slibu zastupitelů 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí složení slibu 15ti členů zastupitelstva 

podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. Listiny prokazující složení slibu jsou přiloženy k zápisu. 

 

Dotázal se, zda chce někdo doplnit toto usnesení. Bez připomínek.  
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Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 82/2022/ZM 

Počet hlasujících:15   Pro:15  Proti: 0     Zdržel se: 0 

 

Předsedající přistoupil k bodu č. 3 dnešního jednání k určení ověřovatelů zápisu a určení 

zapisovatele. 

Navrhuje, aby komise mandátová a volební pracovala jako spojený orgán. 

 

Návrh usnesení k bodu 3 – volební a mandátová komise 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, aby volební a mandátová komise byla 

sloučena.  

Otázal se, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k tomuto návrhu. Bez připomínek. 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 83/2022/ZM 

Počet hlasujících: 15   Pro:15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Předsedající vyzval zástupce jednotlivých politických subjektů, aby předložili návrhy na své 

zástupce do návrhové komise. Komise bude pracovat ve 3 lidech. 

1. návrh -  paní Doušová navrhla pana Aleše Krále 

2. návrh – pan Vogel navrhl Petru Hartmanovou 

3. návrh – pan Snášel navrhl pana Miloše Jirsu 

 

Návrh usnesení k bodu 3-návrhová komise 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje do návrhové komise tyto členy Aleše Krále,  

Petru Hartmanovou a  Miloše Jirsu. 

Dotázal se, zda chce někdo doplnit toto usnesení. Bez připomínek.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 84/2022/ZM 

Počet hlasujících: 15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Předsedající vyzval zástupce jednotlivých politických subjektů, aby předložili návrhy na své 

zástupce do volební a mandátové komise.( 3 členové) 

1. návrh pan Vogel navrhuje paní doktorku Janu Rážkovou 

2. návrh paní Blanka Horáčková navrhuje pana inženýra Michala Vogela 

3. návrh pan Snášel navrhuje paní Dagmar Opaleckou 

 

Návrh usnesení k bodu 3 – volební a mandátová komise 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje do volební a mandátové komise tyto členy: 

Jana Rážková, Michal Vogel a Dagmar Opalecká. 

Dotázal se, zda chce někdo doplnit nebo upravit návrh na toto usnesení. Bez připomínek.  

 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 85/2022/ZM 

Počet hlasujících: 15   Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Předsedající vyzval zástupce jednotlivých politických subjektů, aby předložili návrhy na své 

zástupce do funkce ověřovatele zápisu (2 členové) 

1. návrh pan Vogel navrhl paní Milenu Doušovou 

2. návrh paní Opalecká navrhuje pana Jiřího Jelínka 

 

Návrh usnesení k bodu 3 – ověřovatelé zápisu 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu, a to paní Milenu 

Doušovou a pana Jiřího Jelínka. 
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Dotázal se, zda chce někdo doplnit nebo upravit návrh na toto usnesení. Bez připomínek. 

  

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 86/2022/ZM 

Počet hlasujících:15   Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0  

 

Předsedající navrhuje, aby zapisovatelkou dnešního jednání byla paní Alena Strossová.  

Dotázal se, zda má někdo jiný návrh nebo námitku. Bez připomínek.  

 

Návrh usnesení k bodu 3 - zapisovatel 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zapisovatele paní Alenu Strossovou. 

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 87/2022/ZM 

Počet hlasujících: 15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Paní Šánová poděkovala za ustanovení orgánů jednání zastupitelstva a poprosila 

předsedajícího  o předložení bodu  schválení programu.   

 

4)  Schválení programu 

 Předsedající konstatoval, že materiál k jednání byl rozeslán 16.10.2022. V předloženém  

programu nedošlo k žádným změnám. Dotázal se zastupitelů, zda má někdo nějakou 

připomínku k programu jednání. Bez připomínek. 

 

Návrh usnesení k bodu 4 – návrh programu  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního ustavujícího zasedání. 

Dotázal se, zda chce někdo změnit nebo doplnit toto usnesení. Bez připomínek.  

Zastupitelé města hlasovali o usnesení č. 88/2022/ZM 

Počet hlasujících: 15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

5) Volba starosty, místostarosty a členů rady 

Paní Šánová předala slovo zástupci volební komise, aby nás seznámil se způsobem 

navrhování kandidátů do jednotlivých funkcí a způsobem hlasování. 

Předseda volební komise pan Vogel seznámil zastupitele s postupem volby funkcionářů 

města Budyně nad Ohří. Po rozhodnutí o způsobu hlasování budete vyzýváni k tomu, abyste 

předkládali návrhy na jednotlivé funkce. Po skončení předkládání návrhů budou probíhat volby 

jednotlivých kandidátů v pořadí od posledního navrhovaného až po prvního navrhovaného. 

V případě dovršení počtu zvolených kandidátů na danou funkci volba končí a přistoupí se 

k volbě další pozice. Toto platí pro volbu aklamací. V případě tajné volby dostane každý 

zastupitel sadu hlasovacích lístků a budou postupovat dle instrukcí zástupce volební komise. 

Součástí volby je také hlasování o počtu místostarostů. 

V tuto chvíli budeme hlasovat o způsobu hlasování. Vyzval k podávaní návrhů na 

způsob hlasování 

1. návrh – pan Vanča navrhuje způsob hlasování aklamací. 

Dotázal se zastupitelů, kdo souhlasí volbou aklamací? 

Počet hlasujících: 15  Pro:15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Návrh usnesení č. 89/2022/ZM k bodu 5 – způsob volby hlasování 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje způsob provedení volby starosty, 

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

 

Dále bude zastupitelstvo hlasovat o počtu místostarostů. Předseda volební komise požádal o 

předložení návrhů o počtu místostarostů. 
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1. návrh p. Hartmanová navrhuje 1 místostarosta 

Dotázal se zastupitelů, kdo souhlasí s počtem místostarostů tj. 1.  

Počet hlasujících: 15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 

Návrh usnesení č. 90/2022/ZM k bodu 5- počet místostarostů 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje jednoho místostarostu.  

 

Poté předseda volební komise oznámil, že zastupitelé přistoupí k samotné volbě a poprosil 

zástupce kandidátních stran, aby navrhli kandidáta nebo kandidáty na funkci uvolněného 

starosty města.  

1. návrh - paní Milena Doušová navrhuje inženýra Petra Kindla 

2. návrh – pan Snášel navrhl pana Marka Pocha 

3. návrh - pan Marek Poch navrhl pana Vogela 

 

Otázal se navržených, zda souhlasí s výkonem funkce. Navržení kandidáti souhlasí. 

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č. 3 – Kdo souhlasí, aby uvolněného starostu 

vykonával pan Vogel? 

Počet hlasujících: 15  Pro: 5 Proti:0  Zdržel se: 10 

 

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č. 2 – Kdo souhlasí, aby uvolněného starostu 

vykonával pan Marek Poch? 

Počet hlasujících: 15  Pro: 5 Proti:10  Zdržel se: 0 

 

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č. 1 – Kdo souhlasí, aby uvolněného starostu 

vykonával pan Petr Kindl? 

Počet hlasujících: 15  Pro: 14         Proti:0  Zdržel se: 1 

 

Návrh usnesení č. 91/2022/ZM k bodu 5 – volba starosty města Budyně nad Ohří 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uvolněného starostu pana inženýra Petra 

Kindla. 

 

Pogratuloval nově zvolenému starostovi. 

 

Dále následuje volba na funkci uvolněného místostarosty města. Poprosil zástupce kandidátních 

stran, aby navrhli kandidáta nebo kandidáty na funkci uvolněného místostarosty města.  

1. návrh - pan Jaroslav Král navrhuje pana Jaroslava Vanču  

2. návrh – pan Jelínek navrhuje pana Marka Pocha 

Otázal se navržených, zda souhlasí s výkonem funkce. Navržení kandidáty souhlasí. 

  

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č. 2 

Počet hlasujících: 15  Pro: 5 Proti: 10 Zdržel se: 0 

 

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č. 1 

Počet hlasujících: 15  Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 5 

 

Návrh usnesení č. 92/2022/ZM k bodu 5- volba místostarosty 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uvolněného místostarostu města Budyně nad 

Ohří pana Jaroslava Vanču. 

 

Pogratuloval nově zvolenému. 
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Dále následuje volba na funkci členů rady města. Poprosil zástupce kandidátních stran, aby 

navrhli kandidáta nebo kandidáty na funkci člena rady města.  

1. návrh – paní Rážková navrhuje pana Michala Vogela 

2. návrh- paní Blanka Horáčková navrhuje paní Milenu Doušovou 

3. návrh – paní Dagmar Opalecká navrhuje pana Marka Pocha 

4. návrh - pan Poch navrhuje pana Miloše Jirsu 

5. návrh – pan Jiří Jelínek navrhuje pana Filipa Snášela 

6. návrh – pan Aleš Král navrhuje pana Jaroslava Krále 

7. návrh – pan Snášel navrhuje Dagmar Opaleckou 

 

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č.7- Kdo souhlasí, aby neuvolněného člena rady 

města vykonávala paní Dagmar Opalecká? 

Počet hlasujících: 15  Pro: 4 Proti: 10 Zdržel se: 1 

 

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č.6- Kdo souhlasí, aby neuvolněného člena rady 

města vykonávala pan Jaroslav Král? 

Počet hlasujících: 15  Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 5 

 

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č.5- Kdo souhlasí, aby neuvolněného člena rady 

města vykonávala pan Filip Snášel? 

 Počet hlasujících: 15  Pro:4  Proti: 10 Zdržel se: 1 

 

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č.4- Kdo souhlasí, aby neuvolněného člena rady 

města vykonával pan Miloš Jirsa? 

Počet hlasujících: 15   Pro: 5  Proti: 10 Zdržel se: 0 

 

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č.3- Kdo souhlasí, aby neuvolněného člena rady 

města vykonávala pan Marek Poch? 

Počet hlasujících: 15  Pro: 5  Proti: 10 Zdržel se: 0 

 

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č.2- Kdo souhlasí, aby neuvolněného člena rady 

města vykonávala paní Doušová Milena? 

Počet hlasujících: 15   Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 5 

 

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č.1- Kdo souhlasí, aby neuvolněného člena rady 

města vykonávala pan  Michal Vogel? 

Počet hlasujících: 15  Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 5 

 

Návrh usnesení č. 93/2022/ZM k bodu 5 – volba členů rady 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje neuvolněného člena rady pana  Michala 

Vogela. 

 

Návrh usnesení č. 94/2022/ZM k bodu 5 – volba členů rady 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje neuvolněného člena rady pana  Jaroslava 

Krále.  

 

Návrh usnesení č. 95/2022/ZM k bodu 5 – volba členů rady 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje neuvolněného člena rady paní Milenu 

Doušovou. 

Předseda volební komise pogratuloval nově zvoleným členům rady. 
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Paní Šánová poděkovala předsedovi volební komise za provedenou volbu představitelů 

města Budyně nad Ohří a připojila se ke gratulaci zvoleným zastupitelům. Zároveň předala 

slovo nově zvolenému starostovi panu Ing. Petru Kindlovi.  

Nově zvolený starosta pan Ing. Petr Kindl pronesl krátký projev, ve kterém vzpomněl 

rozvoj města za doby předchozích starostů pana Wágnera, pana Jaroslava Vrby a v neposlední 

řadě pana Ing. Petra Medáčka, který pracuje ve vedení města 32 let a 24 let ve funkci starosty 

a zastupuje město v mnoha dalších organizacích a v zastupitelstvu kraje. Angažoval se velkou 

měrou ve všech oblastech rozvoje Budyně nad Ohří. Věří, že jeho odchodem z funkce jeho 

práce pro město nekončí a poděkoval za jeho poctivou práci. Dále nový starosta inženýr Petr 

Kindl konstatoval, že převzít funkci starosty po odevzdané práci předchůdců, bude nelehké. 

Přesto se bude snažit v rozvoji města pokračovat ve všech směrech spolu s radními, zastupiteli, 

zaměstnanci města a zástupci dalších institucí, aby se Budyně nad Ohří rozvíjela jako doposud. 

Veřejnost poděkovala potleskem a nový starosta přijal gratulaci od končícího starosty pana Ing. 

Petra Medáčka. 

Paní Šánová poděkovala starostovi panu Ing. Petru Kindlovi a předala slovo nově 

zvolenému místostarostovi panu Jaroslavu Vančovi. 

Nově zvolený místostarosta pan Jaroslav Vanča přednesl krátký projev, ve kterém 

prohlásil, že je velmi hrdý na to, že může zastávat funkci místostarosty a slíbil, že tuto funkci 

bude plnit v zájmu obyvatel a rozvoji města. Poděkoval všem lidem, kteří kdy konstruktivně 

budovali město Budyni nad Ohří, poděkoval všem voličům, kteří přišli k volbám. V Budyni 

nad Ohří žije celý život a konstatoval, že toto je skvělé místo pro výchovu mladých generací. 

Byl by rád, kdyby na konci volebního období hodnotili občané města i všech jeho místních částí 

pozitivně a v neposlední řadě, aby Budyně byla skvělým místem pro rozvoj mládeže a výchovu 

nových generací.  

Veřejnost poděkovala potleskem a nový místostarosta přijal gratulaci od končícího 

starosty pana Ing. Petra Medáčka. 

Paní Šánová poděkovala za přednesený projev novému místostarostovi panu Vančovi a 

předala slovo předsedovi volební komise, aby se ujal slova k zřízení finančního a kontrolního 

výboru. 

 

6) Zřízení finančního a kontrolního výboru  

Předseda finančního výboru pan Michal Vogel se ujal slova a oznámil zastupitelům, že 

nejprve se bude určovat počet členů výborů a poté bude následovat volba předsedů výborů.  

Požádal o návrhy z řad zastupitelů na počet členů finančního výboru.  

1. návrh -  Petra Hartmanová navrhuje 5 členů.  

Jiný návrh nebyl. 

 

Kdo souhlasí, aby finanční výbor pracoval v počtu 5-ti členů. 

Počet hlasujících: 15  Pro: 15 Proti:0  Zdržel se: 0 

 

Návrh usnesení č. 96/2022/ZM k bodu 6 – počet členů finančního výboru 

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

5 členů. 

 

Požádal o návrhy z řad zastupitelů na počet členů kontrolního výboru.  

1. návrh paní Blanka Horáčková navrhuje 5 členů 

Další návrh nebyl.   

Kdo souhlasí, aby kontrolní výbor pracoval v počtu 5-ti členů.  

Počet hlasujících: 15  Pro: 15 Proti: 0 Zdržel se: 0 

 



 8 

Návrh usnesení č. 97/2022/ZM k bodu 6 – počet členů kontrolního výboru 

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

5 členů. 

 

Předseda volební komise poprosil zástupce kandidátních stran, aby navrhli kandidáty na funkci 

předsedy finančního výboru. 

1. návrh pan Petr Šatra navrhuje Ing. Michala Vogela 

2. návrh pan Filip Snášel navrhuje pana Miloše Jirsu 

 

Otázal se navržených, zda souhlasí s výkonem funkce. 

 

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č. 2- Kdo souhlasí, aby předsedu finančního výboru 

vykonával pan Miloš Jirsa. 

Počet hlasujících: 15  Pro: 5 Proti: 10 Zdržel se: 0 

 

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č. 1- Kdo souhlasí, aby předsedu finančního výboru 

vykonával pan Michal Vogel. 

Počet hlasujících: 15  Pro: 10 Proti: 3 Zdržel se: 2 

 

Návrh usnesení č. 98/2022/ZM k bodu 6 – volba předsedy finančního výboru  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje předsedou finančního výboru pana Michala 

Vogela. 

 

Předseda volební komise poprosil zástupce kandidátních stran, aby navrhli kandidáty na funkci 

předsedy kontrolního výboru. 

1. návrh -  paní Rážková navrhuje Ing. Aleše Krále 

2. návrh -  pan Snášel navrhuje pana Miloše Jirsu 

3. návrh -  pan Jirsa navrhuje pana Marka Pocha 

 

Otázal se navržených, zda souhlasí s výkonem funkce. 

 

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č. 3- Kdo souhlasí, aby předsedu kontrolního 

výboru vykonával pan Marek Poch. 

Počet hlasujících: 15  Pro: 5 Proti: 10 Zdržel se: 0 

 

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č.2- Kdo souhlasí, aby předsedu finančního výboru 

vykonával pan Miloš Jirsa. 

Počet hlasujících: 15  Pro:   5 Proti: 10 Zdržel se: 0 

 

Zastupitelé hlasovali o předloženém návrhu č. 1- Kdo souhlasí, aby předsedu finančního výboru 

vykonával pan Aleš Král. 

Počet hlasujících:15   Pro:  10 Proti: 0 Zdržel se: 5 

 

Návrh usnesení č. 99/2022/ZM k bodu 6 – volba předsedy kontrolního výboru  

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje předsedou kontrolního výboru pana Aleše 

Krále. 

 

Pogratuloval nově zvolenému 
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Dále předseda volební komise navrhnul, aby členové výborů byli schvalováni na dalším 

jednání zastupitelstva, a to z toho důvodu, aby si předsedové mohli vytypovat své týmy a měli 

dostatek času na přípravu a složení výborů. Otázal se zastupitelů, zda má někdo připomínky 

k tomuto návrhu. 

p.Poch – kdy bude přístí zasedání zastupitelstva, 

p. Vogel – do konce roku bude určitě 

p. Poch – v rámci usnesení bychom měli stanovit závazný termín 

p. Kindl – zákonná lhůta je 3 měsíce, předpokládá se termín do konce letošního roku 

p. Poch – nově zvolení představitelé, předsedové výborů a komisí chtějí začít pracovat a 

navrhuje termín do šesti týdnů 

Ing. Kindl – zasedání bude určitě do Vánoc, bude potřeba řešit důležité věci ještě před koncem 

roku. Přesný termín teď nejsme schopni stanovit. 

p. Poch –  tento termín je dlouhý pokud to zastupitelstvo většinově vnímá tak, a nechce se sejít 

dříve, tak je to v pořádku 

Ing. Kindl -  zastupitelstvo vždy pracovalo a budeme pokračovat stejným způsobem. 

 

Kdo souhlasí, aby členové výboru byli voleni na dalším jednání zastupitelstva   

Počet hlasujících: 15  Pro: 12 Proti: 3 Zdržel se: 0 

 

Návrh usnesení č. 100/2022/ZM k bodu 6 – volba členů výborů 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje volbu členů finančního a kontrolního výboru 

na následujícím zasedání.  

 

Předseda volební komise poděkoval za pozornost ukončil volbu orgánů města a předal slovo 

paní Šánové. 

Paní Šánová poděkovala volební komisi za provedení voleb a zároveň pogratulovala ke zvolení 

do funkcí. 

 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

odst.2 zákona o obcích) 

S ohledem na nutnost schválit na ustavujícím zasedání výše odměn za výkon funkcí 

neuvolněných členům zastupitelstva. Na stůl jste dostali tabulku, která obsahuje odměny 

neuvolněných zastupitelů ve třech variantách. Prosím o diskuzi na téma odměny neuvolněných 

zastupitelům. 

Diskuse zastupitelé: 

p.Poch – navrhuje, aby odměny všem členům byly stanoveny v co nejnižší míře, protože už 

změna schválení místostarosty na plný úvazek přinese navýšení výdajů v rozpočtu, navrhuje 

zastupitelům rozhodnout na té nejnižší hranici 65%. 

p.Doušová – navrhuje, abychom přistoupili k 85%   

Další návrh nebyl.  

Paní Šánová vyzvala k hlasování návrhu pana Pocha – Kdo souhlasí s nejnižší hranicí 65% 

Počet hlasujících: 15  Pro: 5  Proti: 9 Zdržel se: 1 

 

Paní Šánová vyzvala k hlasování návrhu paní Doušové – Kdo souhlasí s hranicí 85% 

Počet hlasujících: 15  Pro: 9  Proti: 5 Zdržel se: 1 

 

Návrh usnesení č. 101/2022/ZM k bodu 7 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva  

Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu 

s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění a přílohy č. 1. Rozpis odměn neuvolněným 
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členům zastupitelstva, odměny členům rady a předsedům výborů a komisí, členům výborů a 

členům komisí. Tento rozpis je nedílnou součástí ustavujícího zasedání a odměny se budou 

vyplácet podle sloupečku „Odměna neuvolněným zastupitelům Nařízení 318/2017  85%“.    

 

9) Usnesení a závěr 

Usnesení 

81/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí  usnášeníschopnost zastupitelstva města 

Budyně nad Ohří s přítomností 15 členů. 

82/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří bere na vědomí složení slibu 15ti členů zastupitelstva 

podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. Listiny prokazující složení slibu jsou přiloženy k zápisu. 

83/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje, aby volební a mandátová komise byla 

sloučena.  

84/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje do návrhové komise tyto členy Aleše Krále,  

Petru Hartmanovou a  Miloše Jirsu. 

85/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje do volební a mandátové komise tyto členy: 

Jana Rážková, Michal Vogel a Dagmar Opalecká. 

86/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje ověřovatele zápisu a to paní Milenu Doušovou 

a pana Jiřího Jelínka. 

87/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje zapisovatele paní Alenu Strossovou. 

88/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje program dnešního ustavujícího zasedání. 

89/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje způsob provedení volby starosty, 

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

90/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje jednoho místostarostu. 

91/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uvolněného starostu pana inženýra 

Petra Kindla. 

92/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje uvolněného místostarostu města Budyně 

nad Ohří pana Jaroslava Vanču. 

93/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje neuvolněného člena rady pana Michala 

Vogela. 

94/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje neuvolněného člena rady pana Jaroslava Krále.  

95/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje neuvolněného člena rady paní Milenu 

Doušovou. 

96/2022/ZM 

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

5 členů. 
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97/2022/ZM 

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

5 členů. 

98/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje předsedou finančního výboru pana Michala 

Vogela. 

99/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje předsedou kontrolního výboru pana Aleše 

Krále. 

100/2022/ZM 

Zastupitelstvo města Budyně nad Ohří schvaluje volbu členů finančního a kontrolního výboru 

na následujícím zasedání.  

101/2022/ZM 

Zastupitelstvo města schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu 

s nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění a přílohy č. 1. Rozpis odměn neuvolněným 

členům zastupitelstva, odměny členům rady a předsedům výborů a komisí, členům výborů a 

členům komisí. Tento rozpis je nedílnou součástí ustavujícího zasedání a odměny se budou 

vyplácet podle sloupečku „Odměna neuvolněným zastupitelům Nařízení 318/2017  85%“.   

 

 

Paní Šánová konstatovala, že všechna usnesení dnešního jednání byla schválena a tímto 

považuji dnešní jednání za ukončené a požádala nově zvoleného starostu města pana Ing. Petra 

Kindla k převzetí insignie. 

Starosta Ing. Petr Kindl převzal insignii za potlesku ve stoje všech přítomných 

zastupitelů i hostů. Za zvuku fanfár a potlesku zastupitelé z jednacího sálu odešli. 

 

 

 

 

………………………………………….   …………………………………… 

Ing. Petr Kindl       Jaroslav Vanča 

starosta města        místostarosta 

 

 

 

 

 

ověřovatelé zápisu:   

člen zastupitelstva -  Jiří Jelínek…………………………………………. 

 

 

 

 

člen zastupitelstva -  Milena Doušová……………………………………. 

 

 
zapsala dne: 31.10.2022  Alena Strossová 

 

 


