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ZZ   ÁÁ   PP   II   SS   

 
z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, 

které svolává dosavadní starosta města Jindřichův Hradec 
(§ 91, odst. 1 z.č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků) dne 

 
5. listopadu 2018 v 16:00 hod 

 
v divadelním sále Kulturního domu Střelnice, Masarykovo nám. 107/I, Jindřichův 

Hradec 
 

 
 
1. Zahájení 
 
Ustavující zasedání ZMě zahájil a až do zvolení nového starosty města řídil 
dosavadní starosta města Jindřichův Hradec Ing. Stanislav Mrvka. 
 
V úvodu seznámil přítomné s účastí členů ZMě na jednání: 
 
Přítomno:                  27    členů ZMě                                                                                                                    
Nepřítomen:               0    členové ZMě 
Omluveni:                   0    členové ZMě                                            Celkem 27 členů ZMě 
 
Konstatoval, že ZMě je usnášeníschopné. 
 
Zapisovatelkou jednání byla pověřena pracovnice Městského úřadu J. Hradec p. Iva 
Korandová. 
 
 

2. Složení slibu členů zastupitelstva města 
 
Bc. Radim Staněk přečetl slib členů ZMě. 
 
Ing. Karel Přibyl přečetl postupně jména jednotlivých členů ZMě. 
 
Jednotliví členové ZMě předstoupili před předsednický stůl, kde podáním ruky a 
svým podpisem potvrdili složení slibu. 
 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání:      

1. konstatuje 
že členové ZMě složili zákonem předepsaný slib. 
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3. Schválení volební a návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu 
 
Ing. S. Mrvka předložil návrh na složení volební komise, která by řídila volbu 
starosty, místostarostů a členů RMě a návrh na složení návrhové komise, která 
vypracuje návrh usnesení z ustavujícího zasedání ZMě. 
 
Přerušeno jednání na dobu nezbytně nutnou. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
- JUDr. Tomeš Vytiska - mluvčí 
- Bc. Radim Staněk  
- Mgr. Vladislav Burian  

 
S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 27 členů ZMě. 
 

2. schvaluje 
volební komisi ve složení: 
- Ing. Petra Blížilová - mluvčí 
- Otakar Kinšt  
- MUDr. Tomáš Vyhlídka  

 
S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 27 členů ZMě. 

3. pověřuje 
ověřením zápisu: 
- Ing. Libora Votavu, Ph. D.  
- PhDr. Janu Burianovou  

 
Usnesení číslo: 1/1Z/2018
Schválení volební a návrhové komise, určení ověřovatelů zápisu
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: 
- JUDr. Tomeš Vytiska - mluvčí 
- Bc. Radim Staněk  
- Mgr. Vladislav Burian  

2. schvaluje 
volební komisi ve složení: 
- Ing. Petra Blížilová - mluvčí 
- Otakar Kinšt  
- MUDr. Tomáš Vyhlídka  
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3. pověřuje 
ověřením zápisu: 
- Ing. Libora Votavu, Ph. D.  
- PhDr. Janu Burianovou  

 

4. Schválení předloženého programu 

Ing. S. Mrvka předložil ke schválení program jednání.  

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
program jednání dle předloženého návrhu. 

S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 27 členů ZMě.   

Usnesení číslo: 2/1Z/2018
Schválení předloženého programu
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
program jednání dle předloženého návrhu. 

 

5. Volební řád Zastupitelstva města Jindřichův Hradec pro volbu 
starosty, místostarostů a členů rady a určení způsobu hlasování 

Ing. S. Mrvka předložil volební řád. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Volební řád Zastupitelstva města Jindřichův Hradec pro volbu starosty, 
místostarostů a členů rady města podle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
způsob hlasování veřejnou volbou. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém způsobu hlasování. S předloženým 
návrhem souhlasilo 27 členů ZMě. 
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Usnesení číslo: 3/1Z/2018
Návrh Volebního řádu Zastupitelstva města Jindřichův Hradec pro volbu starosty,
místostarostů a členů rady a určení způsobu hlasování
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
Volební řád Zastupitelstva města Jindřichův Hradec pro volbu starosty, 
místostarostů a členů rady města podle předloženého návrhu. 

2. schvaluje 
způsob hlasování veřejnou volbou. 

 
6. Volba starosty města 

Ing. S. Mrvka požádal zástupce volebních stran, aby předložili návrhy na funkci 
starosty města volební komisi. 

Přerušeno jednání na dobu nezbytně nutnou. 

Mluvčí volební komise ohlásila, že byl předložen jediný návrh na kandidáta na 
starostu města, a to Ing. Stanislav Mrvka. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. zvolilo 
na ustavujícím zasedání zastupitelstva města starostou města Jindřichův 
Hradec pana Ing. Stanislava Mrvku 

Proběhla veřejná volba. S předloženým návrhem souhlasilo 19 členů ZMě, 6 členů 
ZMě nesouhlasilo a  2 členové ZMě se zdrželi. 

Usnesení číslo: 4/1Z/2018
Volba starosty města
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. zvolilo 
na ustavujícím zasedání zastupitelstva města starostou města Jindřichův 
Hradec pana Ing. Stanislava Mrvku 
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7. Stanovení počtu místostarostů a Rady města J. Hradec a určení 
funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni 
 
Ing. S. Mrvka dal návrh na 2 místostarosty a 9 radních. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
2 místostarosty města. 

2. schvaluje 
celkem 9 členů rady města 

3. stanovuje 
4 dlouhodobě uvolněné členy ZMě v těchto funkcích, tj. starosta, 2 
místostarostové a 1 člen rady města. 

Ing. S. Mrvka dává hlasovat o předloženém návrhu.  
 
S předloženým návrhem souhlasilo 20 členů ZMě, 4 členové ZMě nesouhlasili a 3 
členové ZMě se zdrželi hlasování. 
 
 
Usnesení číslo: 5/Z1/2018
Stanovení počtu místostarostů a Rady města J. Hradec a určení funkcí, pro které
budou členové ZMě uvolněni
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. schvaluje 
2 místostarosty města. 

2. schvaluje 
celkem 9 členů rady města 

3. stanovuje 
4 dlouhodobě uvolněné členy ZMě v těchto funkcích, tj. starosta, 2 
místostarostové a 1 člen rady města. 

 
8. Volba místostarostů města Jindřichův Hradec 
 
Ing. S. Mrvka požádal zástupce volebních stran, aby předložili návrhy na funkci 1. 
místostarosty města. 

Přerušeno jednání na dobu nezbytně nutnou. 
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Mluvčí volební komise ohlásila, že byl předložen jediný návrh na kandidáta na 1. 
místostarostku města, a to paní Ing. Magda Blížilová. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. zvolilo 
na svém ustavujícím zasedání zastupitelstva města 1. místostarostkou města 
Jindřichův Hradec paní Ing. Magdu Blížilovou. 

S předloženým návrhem souhlasilo 19 členů ZMě, 1 člen ZMě nesouhlasil a 7 
členů ZMě se zdrželo hlasování. 
 
Ing. S. Mrvka požádal zástupce volebních stran, aby předložili návrhy na funkci 2. 
místostarosty města. 

Přerušeno jednání na dobu nezbytně nutnou. 

Mluvčí volební komise ohlásila, že byl předložen jediný návrh na kandidáta na 2. 
místostarostu města, a to pana Bc. Radim Staněk. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

2. zvolilo 
na svém ustavujícím zasedání zastupitelstva města 2. místostarostou města 
Jindřichův Hradec pana Bc. Radima Staňka 

 
S předloženým návrhem souhlasilo 20 členů ZMě a 7 členů ZMě se zdrželo 
hlasování 
 
Usnesení číslo: 6/1Z/2018
Volba místostarostů města Jindřichův Hradec
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. zvolilo 
na svém ustavujícím zasedání zastupitelstva města 1. místostarostkou města 
Jindřichův Hradec paní Ing. Magdu Blížilovou. 

2. zvolilo 
na svém ustavujícím zasedání zastupitelstva města 2. místostarostou města 
Jindřichův Hradec pana Bc. Radima Staňka. 
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9. Volba členů Rady města Jindřichův Hradec 
 
Ing. S. Mrvka požádal zástupce volebních stran, aby předložili návrhy na 
uvolněného člena rady města volební komisi. 
 
Přerušeno jednání na dobu nezbytně nutnou. 
 
Mluvčí volební komise ohlásila, že byl předložen jediný návrh na funkci uvolněného 
člena rady města, a to pan Ing. Bohumil Komínek. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. zvolilo 
na svém ustavujícím zasedání zastupitelstva města uvolněného člena rady 
města pana Ing. Bohumila Komínka. 

S předloženým návrhem souhlasilo 21 členů ZMě, 2 členové ZMě nesouhlasili a 4 
členové ZMě se zdrželi hlasování. 
 
Ing. S. Mrvka požádal zástupce volebních stran, aby předložili návrhy na funkci 
neuvolněných členů rady města volební komisi. 
 
Přerušeno jednání na dobu nezbytně nutnou. 
 
Mluvčí volební komise ohlásila, že bylo předloženo 5 kandidátů na funkci 
neuvolněných členů rady města: 
Ing. Jan Mlčák, MBA, 
Mgr. Vladislav Burian,  
MgA. S. Langerová, 
PhDr. Jana Burianová,  
Bc. Miroslav Kadeřábek. 
 
Návrh na usnesení: 
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

2. zvolilo 
na svém ustavujícím zasedání zastupitelstva města tyto neuvolněné členy 
rady města: 
Ing. Jana Mlčáka, MBA 
Mgr. Vladislava Buriana 
MgA. Sabinu Langerovou 
PhDr. Janu Burianovou 
Bc. Miroslava Kadeřábka 

 
S předloženým návrhem souhlasilo 19 členů ZMě, 6 členů ZMě nesouhlasilo a 2 
členové ZMě se zdrželi hlasování. 
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Usnesení číslo: 7/1Z/2018
Volba členů Rady města Jindřichův Hradec
 
Zastupitelstvo města po projednání: 

1. zvolilo 
na ustavujícím zasedání zastupitelstva města uvolněného člena rady města 
pana Ing. Bohumila Komínka. 

2. zvolilo 
na ustavujícím zasedání zastupitelstva města tyto neuvolněné členy rady 
města: 
Ing. Jana Mlčáka, MBA 
Mgr. Vladislava Buriana 
MgA. Sabinu Langerovou 
PhDr. Janu Burianovou 
Bc. Miroslava Kadeřábka 

 

10. Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva města 

Ing. S. Mrvka předložil výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMě. 

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. stanoví 
měsíční odměny neuvolněným členům ZMě od 5. listopadu 2018 takto: 
členům zastupitelstva města ve výši 2000,-- Kč, 
členům výborů ZMě a komisí RMě ve výši 3500,-- Kč, 
předsedům výborů ZMě a komisí RMě ve výši 4000,-- Kč, 
členům rady města ve výši 8500,-- Kč, 
s tím, že při souběhu výkonu více funkcí člena ZMě bude poskytovaná 
odměna vyšší 

2. stanoví 
zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům ZMě, kteří budou oprávněni k 
přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství o 2000,-- 
Kč 

S předloženým návrhem na usnesení souhlasilo 26 členů ZMě a 1 člen ZMě se 
zdržel hlasování. 
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Usnesení číslo: 8/1Z/2018  
Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města po projednání: 

1. stanoví 
měsíční odměny neuvolněným členům ZMě od 5. listopadu 2018 takto: 
členům zastupitelstva města ve výši 2000,-- Kč, 
členům výborů ZMě a komisí RMě ve výši 3500,-- Kč, 
předsedům výborů ZMě a komisí RMě ve výši 4000,-- Kč, 
členům rady města ve výši 8500,-- Kč, 
s tím, že při souběhu výkonu více funkcí člena ZMě bude poskytovaná 
odměna vyšší 

2. stanoví 
zvýšení měsíční odměny neuvolněným členům ZMě, kteří budou oprávněni k 
přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství o 2000,-- 
Kč 

 

11. Vystoupení starosty města 

Ing. Stanislav Mrvka přednesl svůj projev a zároveň poděkoval všem za 
konstruktivní průběh jednání. 
 
Zastupitelstvo města po projednání:     

1. se seznámilo 
s vystoupením zvoleného starosty města. 

 
 

12. Diskuze 

V diskusi  se nikdo ze zastupitelů nevyjádřil. 
 
       

13. Závěr 
                                                                                                                                    

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec bylo ukončeno ve 16:59 
hodin. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Ing. Stanislav    M r v k a 
                                                                                             starosta města 
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Ověřovatelé:    Ing. Libor Votava, Ph. D.                             …………………………… 
                          datum ověření zápisu                                    …………………………… 
 
 

 PhDr. Jana Burianová                                    …………………………… 
                         datum ověření zápisu                                     …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: Iva Korandová 
V Jindřichově Hradci dne 5. listopadu 2018 


