
Zápis 
z 1. zasedání zastupitelstva města, v Telči dne 03.11.2006 

 
 
Přítomni: členové zastupitelstva města 

Alena Bláhová, MUDr. Ludmila Brzková, Ing. Jan Heralecký, PharmDr. Václav 
Hercik, Pavel Komín, Milena Kopečná, Miroslav Kouba, RNDr. Stanislav Máca, 
Ing. arch. Jiří Ondráček, Ing. Bohumil Tripal, MVDr. Zdeněk Vojta, RNDr. Miloš 
Vystrčil, Stanislav Vyvadil, Vladimír Švec DiS. 

 

1) Zahájení 
1.1 Uvítání přítomných, představení předsedajícího (z pověření starosty tajemník 
MěÚ) 
1.2 Informace o ověření počtu přítomných členů ZM vč. jejich mandátu - 
(předsedající - až do bodu 5, dále starosta města) 
1.3 Oznámení, že zasedání ZM je schopno se usnášet 
1.4 Určení ověřovatelů zápisu  
 
ad 1.1 
Z pověření starosty města Mgr. Romana Fabeše uvítal přítomné tajemník MěÚ Mgr. 
Pavel Soukop, který současně přítomným představil nejstaršího člena zastupitelstva města 
Ing. Jana Bartoška, který dále vedl zasedání zastupitelstva až do zvolení nového starosty. 
 
ad 1.2 
Předsedající zasedání Ing. Jan Bartošek a tajemník městského úřadu jako zástupce 
registračního úřadu poté ověřili mandáty členů zastupitelstva města tak, že všichni 
postupně předložili osvědčení o zvolení členem zastupitelstva a platný průkaz totožnosti. 
 
ad 1.3 
Ing. Jan Bartošek oznámil, že je přítomno 21 členů zastupitelstva města a zastupitelstvo je 
schopno se usnášet. 
 
ad 1.4 
Ing. Jan Bartošek určil dva ověřovatele zápisu Bohumila Norka a Milenu Kopečnou. 
Žádný ze zastupitelů neměl připomínky. 
 

2) Složení slibu členů ZM (§ 69 zák. o obcích) 
 
Ing. Jan Bartošek vysvětlil postup při skládání slibu člena zastupitelstva města podle § 69 
zák. o obcích a požádal tajemníka o přečtení textu slibu. Poté jednotliví zastupitelé 
postupně složili slib před zastupitelstvem města pronesením slova „Slibuji“ a podpisem na 
společné listině, která je přílohou zápisu z jednání. 
Ing. Jan Bartošek konstatoval, že všichni členové zastupitelstva města složili zákonem 
předepsaný slib. 
 

3) Určení funkcí, pro které budou členové ZM uvolněni (§ 84 odst. 2 písm. n) zák. o 
obcích) 
 



Ing. Jan Bartošek uvedl, že zastupitelstvo města musí určit funkce, pro které budou 
členové zastupitelstva uvolněni. Požádal tajemníka MěÚ, aby zastupitele informoval o 
možných způsobech hlasování podle jednacího řádu zastupitelstva města. 
 
Mgr. Roman Fabeš navrhl, aby ve volebním období 2006–2010 byli pro funkce starosty a 
místostarosty členové ZM uvolněni.  
 
UZ 1-3/1/2006 
Zastupitelstvo města určilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) v platném znění, že ve volebním období 2006-2010 budou pro 
funkce starosty a místostarosty členové zastupitelstva města uvolněni. 
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  
 

4) Stanovení počtu členů rady města (§ 84 odst. 2 písm. l zák. o obcích) 
 
Tajemník MěÚ vysvětlil na výzvu Ing. Jana Bartoška možnosti, které dává zákon o 
obcích pro stanovení členů rady města. Vzhledem k počtu členů zastupitelstva je možné, 
aby rada města měla podle ustanovení § 99 zák. o obcích 5 nebo 7 členů.  
 
Ing. Bohumil Tripal navrhl, aby rada města pracovala v 7 členném počtu jako doposud, 
tzn. starosta, místostarosta a 5 dalších členů RM. 
 
UZ 2-4/1/2006 
Zastupitelstvo města stanovilo v souladu s § 84 odst. 2 písm 1) zákona č. 128/2000 Sb., v 
platném znění, že ve volebním období 2006-2010 bude mít rada města 7 členů – starosta, 
místostarosta a 5 dalších členů RM. 
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování 
 

5) Volba starosty (§ 91 zák. o obcích 
 
Ing. arch. Jiří Ondráček navrhl pro všechny následující volby ustavujícího zasedání 
(starosty, místostarosty, členů rady města) tajné hlasování podle volebního řádu, který 
předložil a seznámil s ním přítomné. Volební řád je přílohou zápisu. 
 
Protože nebyly podány jiné návrhy, nechal předsedající hlasovat o návrhu. 
 
Ing. Jan Bartošek navrhl v souladu s bodem 2 volebního řádu za skrutátory MUDr. L. 
Brzkovou, M. Koubu a Alenu Bláhovou. 
 
Po hlasování o skrutátorech Ing. Jan Bartošek vyzval členy zastupitelstva k podávání 
návrhů na funkci starosty města. 
 
Karel Navrátil navrhl Mgr. Romana Fabeše. 
 
Ing. Jan Bartošek se dotázal Mgr. Romana Fabeše, zda s kandidaturou souhlasí. 
 
Mgr. Roman Fabeš souhlasí s kandidaturou. 
 
Výsledek volby: 
- viz protokol o volbě, který je přílohou zápisu a na zasedání zastupitelstva jej přečetl 
Miroslav Kouba 



Mgr. Roman Fabeš získal 21 hlasů. 
 
Jednání dále vedl nově zvolený starosta Mgr. Roman Fabeš, který poděkoval zastupitelům 
za důvěru. 
 
UZ 3-5/1/2006 
Zastupitelstvo města schválilo volební řád pro tajnou volbu starosty, místostarosty a 
ostatních členů rady města dle návrhu zastupitele Ing. arch. Jiřího Ondráčka. 
Hlasování: 20 pro, 1 se zdržel hlasování, žádný nebyl proti 
 
UZ 4-5/1/2006 
Zastupitelstvo města zvolilo skrutátory MUDr. L. Brzkovou, M. Koubu a Alenu Bláhovou 
pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady města. 
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 
 
UZ 5-5/1/2006 
Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s ustanovením § 91 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění Mgr. Romana Fabeše starostou města pro volební obdobní 2006-
2010. 
Tajné hlasování: 21 pro 
 

6) Volba místostarosty, příp. místostarostů (§ 91 zák. o obcích) 
 
RNDr. Miloš Vystrčil navrhl na funkci místostarostky H. Müllerovou. 
 
Ing. Jan Bartošek se dotázal Hany Müllerové, zda s kandidaturou souhlasí. 
 
H. Müllerová s kandidaturou souhlasí. 
 
Výsledek volby: 
- viz protokol o volbě, který je přílohou zápisu a na zasedání zastupitelstva jej přečetl 
Miroslav Kouba 
Hana Müllerová získala 19 hlasů. 
 
UZ 6-6/1/2006 
Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s ustanovením § 91 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích v platném znění Hanu Müllerovou místostarostkou města pro volební obdobní 
2006-2010. 
Tajné hlasování: 19 pro 
 

7) Volba dalších členů rady města (§ 91 zák. o obcích) 
 
Vladimír Švec, DiS. – navrhl kandidáty Karla Navrátila a Františka Čermáka 
RNDr. Miloš Vystrčil – navrhl Ing. Miroslava Brzka  
Ing. Bohumil Tripal – navrhl Ing. Jana Bartoška 
Ing. arch. Jiří Ondráček – navrhl Bohumila Norka 
 
Výsledek volby: 
- viz protokol o volbě, který je přílohou zápisu a na zasedání zastupitelstva jej přečetl 
Miroslav Kouba 



Za členy rady města byli zvoleni: 
Mgr. Karel Navrátil (20), František Čermák (20), Ing. Miroslav Brzek (18), Ing. Jan 
Bartošek (18), Bohumil Norek (21) 
 
UZ 7-7/1/2006 
Zastupitelstvo města zvolilo v souladu s ustanovením § 91 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění, Karla Navrátila, Františka Čermáka, Ing. Miroslava Brzka, Ing. Jana 
Bartoška a Bohumila Norka členy rady města ve volebním období 2006-2010. 
Tajné hlasování: viz přiložený protokol o volbě. 
 

8) Rozprava členů ZM (§ 7 jednacího řádu ZM) 
 
Bez rozpravy. 
 

9) Souhrn přijatých usnesení (§ 7/3 jednacího řádu ZM) 
 
Tajemník MěÚ přednesl souhrn usnesení. 
 

10) Závěr zasedání  
 
Mgr. Roman Fabeš, Hana Müllerová - poděkovali za důvěru 
 
 
Zapsali: Jitka Plhalová, Eva Kotrbová 
Závěr zasedání: 18,30 hod. 
 

 

Milena Kopečná, v. r. 
ověřovatel 

Bohumil Norek, v. r. 
ověřovatel 

 

Mgr. Roman Fabeš, v. r. 
starosta města 

Hana Müllerová, v. r. 
místostarostka města 

 
Anonymizováno dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.           jp 


