
 

 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ 
 

Zápis z 1. jednání dne 31.10.2018 
 
Přítomni: Mgr. Milan Bajgar, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. 

Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, 
Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Michal Pospíšil, Ing. Věra Sig-
mundová, Mgr. Michal Vlasatý 

Omluveni: 0 

Neomluveni: 0 

Předsedající: Ivan Juřena 

Zapisovatelka: Jana Bajgarová, Ing. Dana Jedličková 

Ověřovatelé: Ivan Juřena, Ing. Radovan Macháček 

Hosté: Seznam hostů je uveden na samostatné prezenční listině. 

 

Dosavadní starostka města Chropyně Ing. Věra Sigmundová zahájila v souladu s ustanovením § 103 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, veřejné zasedání Zastupitelstva města Chropyně v 16:02 hod. přivítáním 
všech přítomných. Upozornila na pořizování audiozáznamu z průběhu zasedání, a to pro potřeby zápisu. 
 
Starostka dále konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je dle prezenční listiny přítomno 17 zastu-
pitelů, k přijetí usnesení je třeba 9 hlasů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva.  
 
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala stávající starostka přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před 
složením slibu přítomné zastupitele upozornila, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek 
zánik mandátu. Starostka nejprve přečetla slib stanovený zákonem o obcích: „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.“ Následně jmenovitě vyzvala přítomné zastupitele ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a pod-
pisem do podpisového archu, který je součástí spisu tohoto zasedání. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani 
nesložil slib s výhradou. 
 
Na závěr zahajovací části předložila návrh programu a vyzvala přítomné členy zastupitelstva k jeho doplnění. Vzhle-
dem k tomu, že nikdo z přítomných nepodal žádný návrh, byl níže uvedeným usnesením schválen tento program jed-
nání: 
 
1. Volební řád pro volbu orgánů obce Zastupitelstva města Chropyně 

2. Volba volební komise 

3. Volba starosty a místostarosty 

1. Určení počtu místostarostů 

2. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni 

3. Volba starosty 

4. Volba místostarosty 

4. Stanovení počtu členů Rady města Chropyně a jejich volba 

1. Stanovení počtu členů Rady města Chropyně 
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2. Volba členů Rady města Chropyně 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba jejich členů 

1. Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně a stano-
vení počtu jejich členů 

2. Volba předsedy a členů Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně 

3. Volba předsedy a členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně 

4. Jmenování tajemníků výborů Zastupitelstva města Chropyně 

5. Plán práce výborů a zpracování jednacích řádů výborů 

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, stanovení dalších peněžitých plnění 
z rozpočtu města a rozhodnutí o výši měsíčního peněžitého plnění fyzickým osobám za výkon funkce v orgánech 
města 

1. Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Chropyně 

2. Stanovení paušální náhrady za ztrátu výdělku neuvolněného člena zastupitelstva 

3. Schválení poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Chropyně 

4. Rozhodnutí o výši měsíčního peněžitého plnění fyzickým osobám za výkon funkce 

7. Všeobecná rozprava 

 

USNESENÍ 

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  s c h v a l u j e  

program jednání č. 1 dne 31.10.2018. 

Hlasování  
Celkem  17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. 
Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Michal Pospíšil, Ing. Věra 
Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Nehlasoval: 0 
Projednáno – usnesení přijato 

 

 

1. Volební řád pro volbu orgánů obce Zastupitelstva města Chropyně 
Číslo materiálu: 1027-ZM2018 
Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová 
 

Stávající starostka města předložila zastupitelům návrh Volebního řádu pro volbu orgánů obce Zastupitelstva města 
Chropyně. Řád je platný od roku 2010, nyní je aktualizován v oblasti upřesnění postupu kandidátů do dalšího kola volby 
v případě samostatné volby (Článek 2 odst. 11). Jiná ustanovení se nemění. 

 

Rozprava: 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

 

USNESENÍ ČÍSLO  0001/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  s c h v a l u j e  

Volební řád pro volbu orgánů obce Zastupitelstva města Chropyně. 
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Hlasování  
Celkem  17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. 
Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Michal Pospíšil, Ing. Věra 
Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Nehlasoval: 0 
Projednáno – usnesení přijato 

 

 

2. Volba volební komise 
Číslo materiálu: 1000-ZM2018 
Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová      
 

V souladu s volebním řádem pro volbu orgánů obce předložila dosavadní starostka města paní Ing. Věra Sigmundová 
návrh na zřízení tříčlenné volební komise.  

Jako předsedkyně komise byla navržena Ing. Dana Jedličková, jako členky paní Anna Sanislová a paní Hana Večeřová. 

 

Rozprava: 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

 

USNESENÍ ČÍSLO  0002/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  v o l í  

volební komisi ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Chropyně ve složení: předsedkyně Ing. Dana Jedlič-
ková a členky Anna Sanislová a Hana Večeřová. 

Hlasování  
Celkem  17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. 
Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Michal Pospíšil, Ing. Věra 
Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Nehlasoval: 0 
Projednáno – usnesení přijato 

 

 

3. Volba starosty a místostarosty 
Číslo materiálu: 1001-ZM2018 
Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová, Ing. Dana Jedličková      

 

Podbod č. 1: Určení počtu místostarostů 

Dosavadní starostka města v souladu s dlouhodobými dobrými zkušenostmi navrhla, aby i v tomto volebním období 
2018-2022 byl v rámci města Chropyně volen jeden místostarosta.  

Rozprava: 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0003/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  s t a n o v í  
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počet volených místostarostů města Chropyně na 1. 

Hlasování  
Celkem  17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. 
Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Michal Pospíšil, Ing. Věra 
Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Nehlasoval: 0 
Projednáno – usnesení přijato 

 

 

Podbod č. 2: Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni 

Dále dosavadní starostka města navrhla na základě dlouhodobých zkušeností a s přihlédnutím k velikosti města Chro-
pyně, aby byli pro výkon funkce uvolněni dva zastupitelé, a to pro výkon funkce starosty města Chropyně a místosta-
rosty města Chropyně.  

 

Rozprava: 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0004/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  u r ču j e  

že pro výkon funkce starosty města Chropyně a místostarosty města Chropyně bude člen Zastupitelstva města 
Chropyně uvolněn. 

Hlasování  
Celkem  17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. 
Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Michal Pospíšil, Ing. Věra 
Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Nehlasoval: 0 
Projednáno – usnesení přijato 

 

 

Podbod č. 3: Volba starosty 

Řízení schůze převzala předsedkyně volební komise Ing. Dana Jedličková. Připomněla všem přítomným zastupitelům, 
že v souladu s volebním řádem bude hlasování prováděno aklamací (zvednutím ruky), o kandidátech bude hlasováno 
v abecedním pořadí. 

Oznámila přítomným, že doposud obdržela pouze jeden návrh na obsazení postu starosty města Chropyně pro volební 
období 2018-2022. Navržena byla Ing. Věra Sigmundová za ČSSD.  

Žádný další návrh předložen nebyl. 

Pro Ing. Věru Sigmundovou hlasovalo 13 členů zastupitelstva. Podrobnosti o hlasování jsou součástí zápisu volební 
komise. Závěrečným konstatováním volební komise vzniká usnesení zastupitelstva. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0005/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  v o l í  

Ing. Věru Sigmundovou, narozena , bytem  Chropyně, do funkce starostky města Chropyně. 
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Podbod č. 4: Volba místostarosty 

Předsedkyně volební komise oznámila, že obdržela pouze jeden návrh na obsazení postu místostarosty města Chro-
pyně. Navržen byl Mgr. Stanislav Kalinec (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ).  

Žádný další návrh předložen nebyl. 

Pro Mgr. Stanislava Kalince hlasovalo 16 členů zastupitelstva. Podrobnosti o hlasování jsou součástí zápisu volební 
komise. Závěrečným konstatováním volební komise vzniká usnesení zastupitelstva. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0006/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  v o l í  

Mgr. Stanislava Kalince, narozen , bytem  Chropyně, do funkce místostarosty města 
Chropyně, který zastupuje starostku města Chropyně v době její nepřítomnosti nebo v době, kdy starostka nevy-
konává funkci. 

 

 

4. Stanovení počtu členů Rady města Chropyně a jejich volba 
Číslo materiálu: 1006-ZM2018 
Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová, Ing. Dana Jedličková  
 

 

Podbod č. 1: Stanovení počtu členů Rady města Chropyně 

Řízení schůze převzala zpět paní starostka. Připomněla přítomným, že podle zákona o obcích (128/2000 Sb.) obce, 
jejichž zastupitelstvo má více než 15 členů, volí jako svůj výkonný orgán radu obce. Minimální počet členů rady je 5, 
maximální 11. Počet členů rady nesmí přesáhnout jednu třetinu počtu členů zastupitelstva a je vždy lichý.  

V případě Zastupitelstva města Chropyně, které má 17 členů, je maximální možný počet členů rady města 5. Ze zákona 
jsou členy rady města starosta a zvolení místostarostové.  

 

Rozprava: 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0007/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  s t a n o v í  

počet členů Rady města Chropyně na 5. 

Hlasování  
Celkem  17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. 
Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Michal Pospíšil, Ing. Věra 
Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Nehlasoval: 0 
Projednáno – usnesení přijato 

 

 

Podbod č. 2: Volba členů Rady města Chropyně 

Předsedkyně volební komise připomněla, že starostka a místostarosta jsou členy rady města ze zákona, tudíž je třeba 
zvolit zbývající 3 členy rady města.  
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Pouze v případě zvolení všech členů může rada města začít vykonávat svou funkci. Pokud by ke zvolení všech členů 
nedošlo, vykonávala by činnost původní rada města. 

Na členy rady města byli navrženi: pan Martin Ivan (ANO 2011), pan Martin Jedlička (ČSSD) a Ing. Radovan Macháček 
(ODS). 

Pro pana Martina Ivana hlasovalo 16 členů zastupitelstva, pro pana Martina Jedličku hlasovalo 16 zastupitelů a pro 
Ing. Radovana Macháčka zvedlo ruku také 16 členů zastupitelstva. Podrobnosti o hlasování jsou součástí zápisu vo-
lební komise. Závěrečným konstatováním volební komise vzniká usnesení zastupitelstva. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0008/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  v o l í  

Martina Ivana, narozen , bytem  Chropyně, Martina Jedličku, narozen , bytem 
 Chropyně, a Ing. Radovana Macháčka, narozen , bytem  Chropyně, do 

funkce člena Rady města Chropyně. 

 

 

5. Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba jejich členů 
Číslo materiálu: 1009-ZM2018 
Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová, Ing. Dana Jedličková      
 

 

Podbod č. 1: Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně a Kontrolního výboru Zastu-
pitelstva města Chropyně a stanovení počtu jejich členů 

Starostka města připomněla zastupitelům, že zřízení kontrolního a finančního výboru je dle zákona o obcích povinné.  
Počet členů obou každého z výborů je navržen tak, aby každá volební strana zastoupená ve stávajícím zastupitelstvu 
mohla mít ve výboru svého zástupce, tedy počet členů finančního a kontrolního výboru byl navržen na 7. 

Ustavení žádného dalšího výboru nebylo navrženo. 

 

Rozprava: 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0009/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  z ř i z u j e  

1. Finanční výbor Zastupitelstva města Chropyně, 

2. Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně a 

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  s t a n o v í  

počet členů každého výboru Zastupitelstva města Chropyně na 7. 

Hlasování  
Celkem  17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. 
Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Michal Pospíšil, Ing. Věra 
Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Nehlasoval: 0 
Projednáno – usnesení přijato 
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Podbod č. 2: Volba předsedy a členů Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně 

Předsedkyně volební komise oznámila, že na post předsedy finančního výboru jí byl podán pouze jeden návrh. Nomi-
nován je Mgr. Milan Bajgar (NEZÁVISLÁ VOLBA PRO CHROPYNI). 

Do funkce člena finančního výboru byli navrženi: Jiří Kondler (KSČM), Ing. Zuzana Konvičná (ČSSD), Ing. Jiří Maršálek 
(Společně pro Chropyni), Marek Polišenský (ODS), Mgr. Martin Schmied (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ) a Mgr. Igor Štěpá-
nek (ANO 2011). 

Žádný další návrh předložen nebyl. 

Pro Mgr. Milana Bajgara hlasovalo 16 zastupitelů.  

Pro pana Jiřího Kondlera hlasovalo 17 zastupitelů, pro Ing. Zuzanu Konvičnou 16 zastupitelů, pro Ing. Jiřího Maršálka 
17 zastupitelů, pro pana Marka Polišenského 17 zastupitelů, pro Mgr. Martina Schmieda 17 zastupitelů a pro Mgr. Igora 
Štěpánka 17 zastupitelů. 

Podrobnosti hlasování jsou součástí zápisu volební komise. Závěrečným konstatováním volební komise vzniká usne-
sení zastupitelstva. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0010/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  v o l í  

1. Mgr. Milana Bajgara, narozen , bytem  Chropyně, do funkce předsedy Finančního 
výboru Zastupitelstva města Chropyně a 

2. Jiřího Kondlera, narozen , bytem  Chropyně, Ing. Zuzanu Konvičnou, narozena 
, bytem  Chropyně, Ing. Jiřího Maršálka, narozen , bytem  

Chropyně, Marka Polišenského, narozen ,  bytem  Chropyně, Mgr. Martina Schmieda, na-
rozen , bytem Chropyně, a Mgr. Igora Štěpánka, narozen , bytem  

 Chropyně, do funkce členů Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně. 

 

 

Podbod č. 3: Volba předsedy a členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně 

Předsedkyně volební komise oznámila, že na post předsedy kontrolního výboru jí byl podán pouze jeden návrh. Nomi-
nována je JUDr. Natalie Navrátilová (Společně pro Chropyni). 

Do funkce člena kontrolního výboru byli navrženi: Milan Bajer (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ), Bohumil Batěk (ODS), Ivan 
Juřena (KSČM), Radek Kroupa (NEZÁVISLÁ VOLBA PRO CHROPYNI), Ing. Pavel Kučeravec (ANO 2011) a Robert Lučan 
(ČSSD). Žádný další návrh předložen nebyl. 

Pro JUDR. Natalii Navrátilovou hlasovalo 16 zastupitelů.  

Pro pana Milana Bajera 17 zastupitelů, pro pana Bohumila Baťka 17 zastupitelů, pro pana Ivana Juřenu 17 zastupitelů, 
pro pana Radka Kroupu 17 zastupitelů, pro Ing. Pavla Kučeravce 16 zastupitelů a pro pana Roberta Lučana 16 zastu-
pitelů. Podrobnosti hlasování jsou součástí zápisu volební komise. Závěrečným konstatováním volební komise vzniká 
usnesení zastupitelstva. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0011/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  v o l í  

1. JUDr. Natalii Navrátilovou, narozena , bytem  Chropyně, do funkce předsedkyně 
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně a 

2. Milana Bajera, nar. , bytem  Chropyně, Bohumila Baťka, narozen , bytem 
 Chropyně, Ivana Juřenu, narozen , bytem  Chropyně, Radka Kroupu, 

narozen , bytem  Chropyně, Ing. Pavla Kučeravce, narozen , bytem  
 Chropyně, a Roberta Lučana, narozen  bytem  Chropyně, do funkce členů Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města Chropyně. 
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Podbod č. 4: Jmenování tajemníků výborů Zastupitelstva města Chropyně 

Starostka města připomněla, že od roku 2018 mají výbory jmenovaného tajemníka, jehož úkolem je zajišťování a dis-
tribuce vyžádaných podkladů k jednání a ve spolupráci s předsedou výboru vyhotovení zápisu z jednání výboru, orga-
nizace zasedání výboru a příprava materiálů na jednání výboru.  

Tajemník výboru je zaměstnanec města zařazený do městského úřadu s přístupem do příslušného modulu IS GINIS 
používaného pro přípravu materiálů pro jednání zastupitelstva. Pořízení licencí k přístupu předsedů výborů do tohoto 
systému, kteří by tak sami vytvářeli materiály pro zastupitelstvo, je neekonomické, také není efektivní zatěžovat před-
sedy výborů nutností učit se obsluhu tohoto modulu. Rovněž není žádoucí, aby do vnitřního informačního systému 
městského úřadu a vnitřní sítě přistupovaly osoby „zvenku“, mohlo by dojít k ohrožení bezpečnosti dat městského 
úřadu. Jedná se o praxi v ostatních městech zcela běžnou. Konkrétní náplň práce tajemníka výboru budou obsahovat 
jednací řády výborů. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0012/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  j m e n u j e  

1. Ing. Lenku Macháčkovou, narozena , vedoucí finančního odboru Městského úřadu Chropyně, do 
funkce tajemnice Finančního výboru Zastupitelstva města Chropyně a 

2. Ing. Danu Jedličkovou, narozena , vedoucí odboru vnitřních věcí Městského úřadu Chropyně, do 
funkce tajemnice Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně. 

Hlasování  
Celkem  17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. 
Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Michal Pospíšil, Ing. Věra 
Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Nehlasoval: 0 
Projednáno – usnesení přijato 

 

 

Podbod č. 5: Plán práce výborů a zpracování jednacích řádů výborů 

Starostka města dále konstatovala, že výbory zastupitelstva města jsou orgány daného zastupitelstva a jako takové 
mají napomáhat jeho činnosti a plnění jeho úkolů. Nejde o "samostatné" orgány, které by mohly konat nezávisle na 
zastupitelstvu. Naopak mohou plnit výlučně jen ty úkoly, kterými je zastupitelstvo pověří, a jen jemu také výbory za-
stupitelstva za svou činnost odpovídají. Proto je dlouhodobým zvykem, že zastupitelstvo města schvaluje v závěru 
roku plán práce jednotlivým výborům na následující rok.  

Podobně jako zastupitelstvo města nebo rada města řídí své zasedání prostřednictvím jednacího řádu, měl by pravidla 
svého jednání stanovit také výbor. V jednacím řádu může výbor také stanovit konkrétní náplň práce tajemníka výboru. 
Jednací řád výboru schvaluje výbor. Zpracování obou dokumentů by mělo být s termínem do příštího zasedání zastu-
pitelstva uloženo předsedům výborů.  

 

Rozprava: 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0013/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  u k l á d á  

1. předsedům výborů Zastupitelstva města Chropyně zpracovat v termínu do 05.12.2018 plán práce výboru na 
rok 2019 a tento předložit k projednání Zastupitelstvu města Chropyně na zasedání dne 13.12.2018 a 

2. předsedům výborů Zastupitelstva města Chropyně zpracovat v termínu do 30.11.2018 jednací řád výboru. 
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Hlasování  
Celkem  17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. 
Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Michal Pospíšil, Ing. Věra 
Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Nehlasoval: 0 
Projednáno – usnesení přijato 

 

 

6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, stanovení 
dalších peněžitých plnění z rozpočtu města a rozhodnutí o výši měsíčního peněžitého pl-
nění fyzickým osobám za výkon funkce v orgánech města 

Číslo materiálu: 1018-ZM2018 
Předkladatel: Ing. Věra Sigmundová 
 

 

Podbod č. 1: Stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Chropyně 

Zastupitelstvo města je dle § 72, § 74 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích zmocněno ke stanovení výše a způsobu 
výpočtu a výplaty odměn neuvolněným členům zastupitelstva. Zastupitelstvo města musí pro každé volební období 
schválit tuto výši odměn znovu, protože ukončením činnosti stávajícího zastupitelstva (první den voleb ve 23:59:59), 
končí platnost usnesení, kterým byla výše odměn a způsob jejich výpočtu a výplaty stanovena.  

Navržená výše odměn už počítá s deklarovaným navýšením odměn od 01.01.2019, dále s elektronizací distribuce ma-
teriálů členům zastupitelstva (možné vyšší vlastní náklady v případě jejich tisku) a s ohledem na skutečnost, že oproti 
minulým volebním obdobím není navržena kumulace odměn při souběhu výkonu více funkcí.   

Maximálně možná výše odměn, kterou může zastupitelstvo pro jednotlivé funkce schválit, je dle nařízení vlády č. 
318/2017 pro člena zastupitelstva města bez dalších funkcí 1.690 Kč (od 01.01.2019 1.808 Kč), pro člena rady 6.758 Kč 
(7.231 Kč), pro předsedu výboru nebo komise 3.379 Kč (3.616 Kč) a člena výboru nebo komise 2.816 Kč (3.013 Kč). 

 

Rozprava: 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0014/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  s t a n o v í  

výši měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Chropyně, a to 
a) 1.000 Kč za výkon funkce člena zastupitelstva města bez dalších funkcí, 
b) 4.000 Kč za výkon funkce člena Rady města Chropyně,  
c) 2.500 Kč za výkon funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Chropyně,  
d) 2.000 Kč za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva města Chropyně,  
e) 2.500 Kč za výkon funkce předsedy komise Rady města Chropyně,  
f) 2.000 Kč za výkon funkce člena komise Rady města Chropyně. 
Odměna se vyplácí měsíčně, v případě písm. a) až d) od 01.11.2018, v případě písm. e) a f) ode dne zvolení. V pří-
padě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí se odměna vyplácí ode dne zvolení do příslušné funkce. 
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města se odměna vyplácí ode dne slo-
žení slibu zastupitele. Při souběhu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města po-
skytne pouze za výkon funkce, za níž náleží nejvyšší odměna. 
 Hlasování  
Celkem  17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
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Pro: Mgr. Milan Bajgar, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. 
Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Michal Pospíšil, Ing. Věra 
Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Nehlasoval: 0 
Projednáno – usnesení přijato 

 
 

Podbod č. 2: Stanovení paušální náhrady za ztrátu výdělku neuvolněného člena zastupitelstva 

Neuvolněný člen zastupitelstva města, který je zaměstnancem v pracovním poměru, má nárok na pracovní volno s ná-
hradou mzdy nebo platu, přičemž tuto náhradu včetně odpovídající částky pojistného na sociální zabezpečení a pří-
spěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění dle zvláštních právních předpisů, 
uhradí město zaměstnavateli (§ 71 odst. 2 zákona o obcích). 

Pokud neuvolněný člen zastupitelstva města podniká nebo provozuje jinou samostatně výdělečnou činnost, náleží mu 
paušální náhrada za ztrátu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce. Povinnost poskytovat tuto náhradu přímo 
stanoví zákon o obcích v § 71 odst. 3. Výši paušální náhrady a maximální možnou částku, kterou lze jako náhradu 
ušlého výdělku poskytnout za kalendářní měsíc, stanoví zastupitelstvo. Účelem této náhrady obecně je, aby členové 
zastupitelstva města nebyli pro výkon veřejné funkce kráceni na svých běžných výdělcích a tato skupina zastupitelů 
nebyla znevýhodněna oproti zastupitelům, kteří jsou zaměstnanci v pracovním poměru a jejichž mzdu nebo plat může 
jejich zaměstnavatel vůči městu refundovat. Je však nutné respektovat to, že se jedná o náhradu výdělku ušlého v 
souvislosti s výkonem funkce, nikoli o náhradu za prostou ztrátu času.  

Při stanovení navržené výše náhrady se vycházelo z údaje o výši průměrné hrubé mzdy za 1. čtvrtletí roku 2018 (novější 
údaj není k dispozici) ve Zlínském kraji a 160 hodinovém pracovním fondu na měsíc. Průměrná hodinová mzda tak 
vychází na 165 Kč za hodinu, spolu s odvody dle zvláštních právních předpisů činí námi navržená částka náhrady 220 
Kč za hodinu. Jako maximum je navržen rozsah 10 hodin za měsíc, tedy částku 2.200 Kč. 

 

Rozprava: 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0015/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  s t a n o v í  

paušální náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněnému členovi Zastupitelstva města 
Chropyně, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, ve 
výši 220 Kč za hodinu, přičemž nejvyšší částka, kterou lze jako náhradu výdělku poskytnout v souhrnu za kalen-
dářní měsíc, činí 2.200 Kč. 

Hlasování  
Celkem  17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. 
Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Michal Pospíšil, Ing. Věra 
Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Nehlasoval: 0 
Projednáno – usnesení přijato 

 

 

Podbod č. 3: Schválení poskytnutí příspěvků z rozpočtu města Chropyně 

Zákon o obcích obsahuje taxativní výčet možných plnění, která lze členům zastupitelstva poskytnout z peněžního 
fondu nebo z rozpočtu města. To vše za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům obce (§ 80) a pouze 
tehdy, schválí-li poskytnutí takového příspěvku zastupitelstvo. 
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V našem případě mají dle Statutu sociálního fondu zaměstnanců města Chropyně nárok na plnění z tohoto fondu i 
uvolnění členové zastupitelstva (starosta a místostarosta), a to příspěvek na stravování, na podporu zdravotních, kul-
turních nebo sportovních aktivit či rekreaci a při životních výročích.  

Dále je členům zastupitelstva, kteří jsou pověřeni k přijímání vůle snoubenců při vstupu do manželství a v souvislosti 
se zastupováním města na veřejných občanských obřadech (ať už ze zákona nebo na základě rozhodnutí zastupitel-
stva), vyplácen dle platné vnitřní směrnice příspěvek na úpravu zevnějšku (ošatné).  

Členům zastupitelstva obecně může být také poskytnut příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem 
funkce člena zastupitelstva (např. za účelem uspořádání semináře pro zastupitele, připravováno je školení k zákonu o 
obcích) a příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce (všichni zastupitelé jsou 
pojištěni vůči těmto rizikům do výše 5 mil. Kč).  

Dle zákona o obcích lze také stanovit náhradu za opotřebení vlastního zařízení. V našem případě se jedná o náhradu 
za užití soukromého mobilního telefonu. Město Chropyně některým svým zaměstnancům a uvolněným zastupitelům 
poskytuje služební SIM kartu. Takový zaměstnanec služební SIM kartu využívá ve svém vlastním mobilním telefonu, 
který si kupuje dle své potřeby, obliby, zájmu a v pro něj dostupné cenové úrovni. Městu tak odpadají starosti s rekla-
macemi, nákupem, likvidací, zabezpečením a evidencí těchto zařízení v majetku. Zaměstnancům se služební SIM kar-
tou je poskytována paušální náhrada za opotřebení vlastního zařízení nezbytného k výkonu zaměstnání v souladu s § 
190 zákoníku práce. Postupuje se tak stejně i v případě uvolněných členů zastupitelstva. Výši náhrady stanoví vnitřní 
směrnice. Schválení poskytnutí náhrady přísluší zastupitelstvu. 

Rozprava: 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0016/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  s c h v a l u j e  

poskytnutí příspěvku nebo náhrady z rozpočtu města Chropyně 
1.  na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva města uvolněným pro výkon funkce 

a členům zastupitelstva města pověřeným k přijímání projevu vůle snoubenců při vstupu do manželství a 
v souvislosti se zastupováním města na veřejných občanských obřadech, 

2. na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva města, 
3.  na stravování, na podporu zdravotních, kulturních nebo sportovních aktivit či rekreaci, a při životních výro-

čích, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva města, 
4. příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města a 
5. za užití soukromého mobilního telefonu ke služebním účelům (za opotřebení vlastního zařízení), jde-li o uvol-

něného člena zastupitelstva města, 
a to za obdobných podmínek a v obdobné výši stanovené Statutem Sociálního fondu zaměstnanců města Chropyně 
a vnitřními předpisy Městského úřadu Chropyně. 
 Hlasování  
Celkem  17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. 
Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Michal Pospíšil, Ing. Věra 
Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Nehlasoval: 0 
Projednáno – usnesení přijato 

 
 

Podbod č. 4: Rozhodnutí o výši měsíčního peněžitého plnění fyzickým osobám za výkon funkce 

Zastupitelstvu města je vyhrazeno rozhodovat o peněžních plněních pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitel-
stva města, ale zastávají funkce ve výborech zastupitelstva a komisích rady města. Navržená výše plnění je ponížená 
o částku 1.000 Kč, která odpovídá výši poskytnuté odměny členovi zastupitelstva bez dalších funkcí. Plnění bude po-
skytováno měsíčně.  
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Rozprava: 
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil. 

 

USNESENÍ ČÍSLO 0017/01ZM/2018:  

Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  r o z h o d u j e  

o výši měsíčního peněžitého plnění poskytovaného fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, a 
to: 
a) 1.000 Kč za výkon funkce člena výboru Zastupitelstva města Chropyně, 
b) 1.500 Kč za výkon funkce předsedy komise Rady města Chropyně, 
c) 1.000 Kč za výkon funkce člena komise Rady města Chropyně. 
Odměna se vyplácí měsíčně, v případě písm. a) od 01.11.2018, v případě písm. b) a c) ode dne zvolení. V případě 
personální změny v obsazení jednotlivých funkcí se odměna vyplácí ode dne zvolení do příslušné funkce. Při sou-
běhu několika funkcí se odměna poskytne pouze za výkon funkce, za níž náleží nejvyšší odměna. 
 Hlasování  
Celkem  17, pro 17, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0 
Pro: Mgr. Milan Bajgar, Luděk Graclík, Martin Ivan, Martin Jedlička, Ivan Juřena, Ing. Jakub Kalinec, Mgr. Stanislav Kalinec, Ing. Zuzana Konvičná, Ing. 
Pavel Kučeravec, Veronika Langrová, Robert Lučan, Ing. Radovan Macháček, JUDr. Natalie Navrátilová, Bc. Ivo Novotný, Michal Pospíšil, Ing. Věra 
Sigmundová, Mgr. Michal Vlasatý 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Nehlasoval: 0 
Projednáno – usnesení přijato 

 

 

7. Všeobecná rozprava 
 

V rámci všeobecně diskuse vystoupila se svým krátkým projevem starostka města Chropyně Ing. Věra Sigmundová. 
Poděkovala za hlasy, které ona i celá kandidátka ČSSD získala v komunálních volbách. Stejně tak poděkovala zastupi-
telům za zvolení starostkou pro další volební období. Vystoupila s optimistickým, pozitivně a smířlivě laděným proje-
vem, ve kterém dala jménem všech zastupitelů najevo ochotu pracovat společně pro město a jeho obyvatele, udělat 
tlustou čáru za složitým minulým volebním obdobím. Pro zvýšení kultury jednání vrcholného orgánu města navrhla 
všem zastupitelům, aby si při veřejném zasedání zastupitelstva všichni navzájem vykali, vážnost funkce prezentovali 
také vhodným oblečením. Nováčkům z řad zastupitelů popřála, aby jim jejich elán a nadšení pro veřejnou práci vydržely 
Všem zastupitelům popřála, aby se dokázali spojit a pomoci dobrým návrhům. Je si vědoma toho, že to vždy nebude 
tak jednotné, jako tomu bylo během tohoto jednání. Důležité je, aby zastupitelé k výkonu své funkce i k předkládaným 
záměrům přistupovali s nejlepším vědomím a svědomím, rozlišovali návrhy na dobré a špatné, nikoliv na koaliční a 
opoziční. Všem zastupitelům popřála, aby jejich voliči byli s jejich prací spokojení, byli na své zastupitele hrdí. 

Mgr. Michal Vlasatý také poděkoval za hlasy pro kandidátku Společně pro Chropyni. Krátce zhodnotil povolební vyjed-
návání. Jejich výsledkem je snaha o to, aby se do společné práce zapojili všichni zastupitelé. Také vyjádřil zájem na 
tom, aby zastupitelé hodnotili předkládané záměry podle toho, zda jsou dobré nebo špatné, nikoliv podle toho, kdo je 
předložil. Konstatoval, že on a zástupci jeho volební strany nehlasovali pro zvolení paní starostky. Dle jeho slov se 
vedení města může v průběhu volebního období změnit, je však třeba vyčkat na výsledek práce nezávislého soudu. 

Paní Božena Hrabalová se jako odcházející místostarostka města se všemi zastupiteli i občany rozloučila, poděkovala 
za své zvolení. Dle jejích vlastních slov to byla pro ni čest pracovat pro město, ve kterém žije. 

Pan František Hrabal veřejně poblahopřál starostce města k opakovanému zvolení, k tomu, že nelítostný boj, jaký za-
znamenal v předvolebním období, nejen ustála, ale svou funkci dokonce obhájila. 

Paní Ing. Věra Sigmundová navrhla přítomným zastupitelům možnost společného školení k vybraným tématům (jako 
je například zákon o obcích). 
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Dále konstatovala, že další zasedání zastupitelstva by se mělo uskutečnit ve čtvrtek 13. prosince 2018. O místě, čase 
a navrženém programu jednání budou zastupitelé i občané včas obvyklým způsobem informováni. 

Poděkovala všem přítomným za účast na dnešním jednání a 1. jednání zastupitelstva v novém volebním období v 16:42 
ukončila.  

 

 

 

Ing. Věra Sigmundová Mgr. Stanislav Kalinec 
starostka města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ivan Juřena Ing. Radovan Macháček  
ověřovatel ověřovatel 




