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Z Á P I S 
 

z 1., ustavujícího, zasedání Zastupitelstva města Boskovice, konaného 

dne 30. října 2018 v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích 

 
 

Přítomni:   Ing. Jaroslav Dohnálek, Ing. Lukáš Holík, Ing. Radek Mazáč, Ing. Petr 

Axman, Ph.D., Dominik Božek, Vladimír Farský, Mgr. Dagmar Hamalová, 

MUDr. Milan Janáč, MUDr. Miroslav Klíma, MUDr. Jan Machač, Petr 

Malach, DiS., Ing. Jan Nádvorník, Bc. Hana Nedomová, RNDr. Vladimír 

Ochmanský, RNDr. Jaroslav Oldřich, Josef Opatřil, RNDr. Karel Ošlejšek, 

Ing. Jiří Pevný, Mgr. Tomáš Pléha, MUDr. Martina Přichystalová, Pavel 

Schwarzer, Radek, Stříž, Radek Šamšula, Ing. Karel Tlamka, Ing. Mgr. Pavel 

Vlach 

Omluveni: Ing. Jaromíra Vítková, Mgr. MgA. Kristýna Znamenáčková 

 

Program :  

 1. Zahájení   

 2. Ověření mandátů zvolených členů ZM   

 3. Složení slibu člena ZM   

 4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele   

 5. Schválení programu ZM   

 6. Volba návrhové a volební komise   

 7. Volba starosty města, místostarostů města a členů RM 

 určení způsobu volby starosty, místostarostů a radních 

 určení, zda pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva 

města dlouhodobě uvolněn či dlouhodobě neuvolněn 

 volba starosty 

 určení počtu místostarostů 

 určení, zda pro výkon funkcí místostarostů budou členové 

zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni či dlouhodobě 

neuvolněni 

 volba místostarostů 

 volba členů rady města 

  

  8. Rozdělení kompetencí místostarostů města Boskovice starostka OKT 

  9. Zřízení a určení počtu členů finančního výboru a kontrolního výboru   

10. Zřízení a určení počtu členů osadních výborů   

11. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva starostka OKT 

12. Zastoupení města Boskovice ve Svazku VaK starostka OKT 

13. Diskuse   

14. Různé   

15. Ukončení zasedání   
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ad 1) Zahájení  

 
V úvodu pan předsedající Josef Opatřil, nejstarší člen zastupitelstva, přivítal přítomné členy 

i hosty na 1., ustavujícím, zasedání Zastupitelstva města Boskovice, které bylo řádně svoláno 

v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích. 

Uvedl, že ze zasedání Zastupitelstva města Boskovice je dle jednacího řádu pro účely 

vyhotovení zápisu ze zasedání pořizován zvukový záznam a pro účely informování veřejnosti 

o činnosti města a zastupitelstva města je pořizován audiovizuální záznam, který bude 

umístěn na webových stránkách města (www.boskovice.cz) v podobě zohledňující ochranu 

osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 – nařízení 

GDPR o ochraně osobních údajů. V souladu s článkem 21 nařízení GDPR mají dále dotčené 

fyzické osoby právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, 

v souvislosti s umístěním audiovizuálního záznamu ze zasedání zastupitelstva města 

na webových stránkách města.  

Zahájil jednání za přítomnosti dvaceti pěti členů Zastupitelstva města Boskovice, byla 

přítomna nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města a tím bylo Zastupitelstvo města 

schopno právoplatně se usnášet. 

 

ad 2)  Ověření mandátů zvolených členů ZM 

 
Předsedající konstatoval, že při prezenci byly ověřeny mandáty všech přítomných členů 

zastupitelstva města. Ověření mandátů provedla mandátová komise složená ze 3 členů: 

předseda: JUDr. David Škvařil, 

členové: Mgr. Miluše Rozkošná a 

JUDr. Iva Močičková. 

Mandátovou komisi jmenovala dosavadní paní starostka Bc. Hana Nedomová. 

 

Po ověření předseda mandátové komise prohlásil, že mandáty všech přítomných členů 

zastupitelstva města byly ověřeny a prohlásil ověření mandátů za ukončené. Omluvil paní 

Ing. Jaromíru Vítkovou a Mgr. MgA. Kristýnu Znamenáčkovou. 

 

Předsedající prohlásil, že zastupitelstvo města bere na vědomí ověření mandátů přítomných 

členů zastupitelstva města Boskovice. 

 

 

ad 3)  Složení slibu člena ZM 

 
Předsedající požádal pana Ing. Mgr. Pavla Vlacha, aby přednesl slib člena zastupitelstva  

dle § 69 odst. 2 zákona 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.“) a poté požádal, aby jednotliví zastupitelé v abecedním 

pořadí přednášeném předsedajícím pronesením slova „Slibuji“ přicházeli složit slib a stvrdit 

jej svým podpisem. 
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Abecední pořadí: Ing. Petr Axman, Ph.D. 

 Dominik Božek 

Ing. Jaroslav Dohnálek 

Vladimír Farský 

Mgr. Dagmar Hamalová 

Ing. Lukáš Holík 

MUDr. Milan Janáč 

MUDr. Miroslav Klíma 

MUDr. Jan Machač 

Petr Malach, DiS. 

Ing. Radek Mazáč 

Ing. Jan Nádvorník 

Bc. Hana Nedomová 

RNDr. Vladimír Ochmanský 

RNDr. Jaroslav Oldřich 

Josef Opatřil 

RNDr. Karel Ošlejšek 

Ing. Jiří Pevný 

Mgr. Tomáš Pléha 

MUDr. Martina Přichystalová 

Pavel Schwarzer 

Radek Stříž 

Radek Šamšula 

Ing. Karel Tlamka 

Ing. Jaromíra Vítková - omluvena 

Ing. Mgr. Pavel Vlach 

Mgr. MgA. Kristýna Znamenáčková - omluvena 

 

Poté, co složil slib poslední z přítomných členů zastupitelstva města, předsedající konstatoval, 

že všichni přítomní členové Zastupitelstva města Boskovice složili slib bez výhrad. 

 

ad 4) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 
Předsedající určil zapisovatelkou paní Ladislavu Uhlířovou, pracovnici Městského úřadu 

Boskovice. 

Za ověřovatele zápisu navrhl pana Pavla Schwarzera a pana Ing. Karla Tlamku. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

 

4.1.  ZM určuje ověřovateli zápisu pana Pavla Schwarzera a Ing. Karla Tlamku. 

 

Hlasování:  24 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 2 nepřítomni 

 

   

 

ad 5)  Schválení programu ZM 
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Předsedající seznámil členy ZM s návrhem programu. 

V souladu s ustanovením § 91 zákona o obcích byl program ustavujícího zasedání 

zastupitelstva následující:  

1. Zahájení 

2. Ověření mandátů zvolených členů ZM 

3. Složení slibu člena ZM 

4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

5. Schválení programu ZM 

6. Volba návrhové a volební komise 

7. Volba starosty města, místostarostů města a členů RM 

 určení způsobu volby starosty, místostarostů a radních 

 určení, zda pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva města dlouhodobě 

uvolněn či dlouhodobě neuvolněn 

 volba starosty 

 určení počtu místostarostů 

 určení, zda pro výkon funkcí místostarostů budou členové zastupitelstva města 

dlouhodobě uvolněni či dlouhodobě neuvolněni 

 volba místostarostů 

 volba členů rady města 

8. Rozdělení kompetencí místostarostů města Boskovice 

9. Zřízení a určení počtu členů finančního výboru a kontrolního výboru 

10. Zřízení a určení počtu členů osadních výborů 

11. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

12. Zastoupení města Boskovice ve Svazku VaK 

13. Diskuse 

14. Různé 

15. Ukončení zasedání 

 

 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

 

5.1.  ZM schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města. 

 

Hlasování:  24 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 3 nepřítomni 

 

 

ad 6)  Volba návrhové a volební komise 

 
Předsedající navrhl návrhovou komisi ve složení RNDr. Vladimír Ochmanský 

a MUDr. Miroslav Klíma. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
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6.1.  ZM schvaluje návrhovou komisi ve složení RNDr. Vladimír Ochmanský 

a MUDr. Miroslav Klíma 

 

Hlasování:  23 pro, 2 se zdrželi, 0 proti, 2 nepřítomni 

 

Předsedající navrhl volební komisi ve složení Ing. Jiří Pevný (předseda) a členové 

MUDr. Martina Přichystalová a pan Radek Stříž. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

 

6.2.  ZM schvaluje volební komisi ve složení Ing. Jiří Pevný (předseda) a členové 

MUDr. Martina Přichystalová a pan Radek Stříž. 

 

Hlasování:  23 pro, 2 se zdrželi, 0 proti, 2 nepřítomni 

 

Předsedající požádal předsedu volební komise, aby se ujal slova a spolu s volební komisí řídil 

volby, které proběhnou v souladu s volebním řádem ZM, který zastupitelé obdrželi spolu 

s jednacím řádem. 

 

ad 7)  Volba starosty města, místostarostů města a členů RM 

 

a) určení způsobu volby starosty, místostarostů a radních 

 
Předseda volební komise konstatoval, že dle volebního řádu je nutno hlasovat o způsobu 

volby, a to způsobem veřejným či tajným. Současně navrhl, aby volba proběhla veřejným 

hlasováním. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

 

7.1.  ZM schvaluje provedení způsobu volby starosty, místostarostů a členů RM formou 

veřejného hlasování. 

 

Hlasování:  25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 2 nepřítomni 

 

Předseda volební komise konstatoval, že hlasování bude veřejné. 

 

 

b) určení, zda pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva města 

dlouhodobě uvolněn či dlouhodobě neuvolněn 

 
Předseda volební komise předložil návrh, aby starosta byl volen jako dlouhodobě uvolněný 

člen zastupitelstva města. Funkci starosty města je možné vykonávat jako dlouhodobě 

uvolněný člen zastupitelstva města nebo jako dlouhodobě neuvolněný člen zastupitelstva 

města. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
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7.2.  ZM schvaluje zvolení starosty města Boskovice jako dlouhodobě uvolněného člena 

zastupitelstva města. 

 

Hlasování:  25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 2 nepřítomni 

 

 

c) volba starosty 
 

Předseda volební komise vyzval zástupce jednotlivých volebních stran podle čísel volebních 

stran v komunálních volbách k přednesení návrhů na funkci dlouhodobě uvolněného starosty. 

1. Česká strana sociálně demokratická - nemá návrh  

2. STAN A SPORTOVCI BOSKOVICE - nemá návrh 

3. Občanská demokratická strana - Ing. Jaroslav Dohnálek 

4. Volba pro Boskovice s podporou TOP 09 - nemá návrh 

5. ANO 2011 - nemá návrh 

6. Česká pirátská strana - nemá návrh 

7. Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová  - nemá návrh 

8. Komunistická strana Čech a Moravy - nemá návrh 

10. Boskováci - nemá návrh 

 

Předseda volební komise konstatoval, že na funkci starosty byl navržen: 

kandidát s pořadovým číslem 1 - Ing. Jaroslav Dohnálek 

 

 

Předseda volební komise se dotázal kandidáta Ing. Jaroslava Dohnálka, zda souhlasí se svojí 

kandidaturou. Kandidát sdělil, že souhlasí.  

 

Předseda volební komise dal v souladu s volebním řádem hlasovat o kandidátovi. 

Hlasování:  24 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 2 nepřítomni 

 

Předseda volební komise sdělil, že kandidát Ing. Jaroslav Dohnálek obdržel nadpoloviční 

počet hlasů všech zastupitelů a tímto byl zvolen do funkce starosty města. Poprosil návrhovou 

komisi, aby přednesla návrh na usnesení. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

 

7.3.  ZM volí dlouhodobě uvolněným starostou města Boskovice pana Ing. Jaroslava 

Dohnálka. 

 

Hlasování:  24 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 2 nepřítomni 

 

 

Předseda volební komise prohlásil volby za ukončené a předal slovo předsedajícímu. 

 

Předsedající nově zvolenému starostovi pogratuloval a vyzval jej, aby se ujal dalšího řízení 

zastupitelstva města. Nově zvolený starosta poděkoval za projevenou důvěru a předal slovo 

předsedovi volební komise za účelem provedení volby místostarosty a členů rady města. 
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d) určení počtu místostarostů + e) určení, zda pro výkon funkcí 

místostarostů budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni či 

dlouhodobě neuvolněni 

 
Předseda volební komise vyzval starostu, aby vznesl návrh na počet volených místostarostů. 

 

Starosta navrhl, aby byli voleni 2 místostarostové, a to 1 dlouhodobě uvolněný člen 

zastupitelstva města a 1 dlouhodobě neuvolněný člen zastupitelstva města. Dotázal se, zda 

vznáší někdo protinávrh. Protinávrh nebyl vznesen, a proto pan starosta požádal návrhovou 

komisi, aby přednesla návrh na usnesení. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

 

7.4.   ZM schvaluje zvolení dvou místostarostů města Boskovice, přičemž jeden je 

dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva města a jeden je dlouhodobě neuvolněný 

člen zastupitelstva města. 

 

Hlasování:  25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 2 nepřítomni 

 

Starosta konstatoval, že usnesení bylo schváleno. Poděkoval a předal slovo předsedovi 

volební komise, aby provedl volbu místostarostů města. 

 

 

f) volba místostarostů 

Předseda volební komise vyzval zástupce jednotlivých volebních stran podle čísel volebních 

stran v komunálních volbách k přednesení návrhů na kandidáta na 1. dlouhodobě 

uvolněného místostarosty, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti 

a v době kdy starosta nevykonává funkci: 

1. Česká strana sociálně demokratická - nemá návrh 

2. STAN A SPORTOVCI BOSKOVICE  - nemá návrh 

3. Občanská demokratická strana  - nemá návrh  

4. Volba pro Boskovice s podporou TOP 09 - nemá návrh 

5. ANO 2011  - Ing. Lukáš Holík 

6. Česká pirátská strana - nemá návrh 

7. Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová - nemá návrh 

8. Komunistická strana Čech a Moravy  - nemá návrh 

10. Boskováci - nemá návrh 

 

Předseda volební komise konstatoval, že na funkci 1. dlouhodobě uvolněného 

místostarosty, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti a v době kdy 

starosta nevykonává funkci, byl navržen: 

 

kandidát s pořadovým číslem 1 Ing. Lukáš Holík 
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Předseda volební komise se dotázal Ing. Lukáše Holíka, zda souhlasí se svojí kandidaturou. 

Kandidát sdělil, že souhlasí. 

 

Předseda volební komise dal v souladu s volebním řádem hlasovat o kandidátovi. 

Hlasování:  24 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 2 nepřítomni 

 

Předseda volební komise konstatoval, že navržený kandidát s pořadovým číslem 1 pan 

Ing. Lukáš Holík, obdržel nadpoloviční počet hlasů všech zastupitelů a tímto byl zvolen 

do funkce prvního místostarosty města, který zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti 

nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. Pogratuloval panu Ing. Holíkovi a požádal jej, 

aby se usadil do čela vedle nově zvoleného pana starosty. 

 
Předseda volební komise vyzval zástupce jednotlivých volebních stran podle čísel volebních 

stran v komunálních volbách k přednesení návrhů na kandidáta na 2. dlouhodobě 

neuvolněného místostarosty:    

1. Česká strana sociálně demokratická                                                          - nemá návrh 

2. STAN A SPORTOVCI BOSKOVICE                                              - Ing. Radek Mazáč  

3. Občanská demokratická strana                                                         - nemá návrh 

4. Volba pro Boskovice s podporou TOP 09                                                - nemá návrh 

5. ANO 2011                   -nemá návrh 

6. Česká pirátská strana       -nemá návrh 

7. Křesťanská demokratická unie – Čs. strana lidová                        - nemá návrh 

8. Komunistická strana Čech a Moravy                              -nemá návrh 

  10. Boskováci         -nemá návrh 

 

Předseda volební komise konstatoval, že na funkci 2. dlouhodobě neuvolněného 

místostarosty byl navržen: 

kandidát s pořadovým číslem 1 - Ing. Radek Mazáč. 

 

Předseda volební komise se dotázal pana Ing. Radka Mazáče, zda souhlasí se svojí 

kandidaturou. Kandidát sdělil, že souhlasí. 

 

Předseda volební komise dal v souladu s volebním řádem hlasovat o kandidátovi. 

Hlasování:  22 pro, 3 se zdrželi, 0 proti, 2 nepřítomni 

 

 
Předseda volební komise konstatoval, že navržený kandidát s pořadovým číslem 1 pan 

Ing. Radek Mazáč obdržel nadpoloviční počet hlasů všech zastupitelů a tímto byl zvolen 

do funkce druhého neuvolněného místostarosty města. Pogratuloval panu Ing. Mazáčovi 

a požádal jej, aby se usadil do čela vedle nově zvoleného pana starosty a pana místostarosty.  

Předseda volební komise v návaznosti na provedenou volbu místostarostů požádal návrhovou 

komisi, aby přednesla návrh na usnesení. 

 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 
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7.5.   ZM volí 1. dlouhodobě uvolněným místostarostou města Boskovice pana 

Ing. Lukáše Holíka. 

7.6.  ZM volí 2. dlouhodobě neuvolněným místostarostou města Boskovice pana 

Ing. Radka Mazáče. 

 

Hlasování:  24 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 2 nepřítomni 

 

Předseda volební komise sdělil, že usnesení bylo schváleno a tím prohlásil volby 

místostarostů za ukončené. 

 

g) volba členů rady města 

 
Předseda volební komise vyzval starostu města, aby vznesl návrh na počet členů RM. 

Členy rady města jsou automaticky (ze zákona o obcích) starosta a místostarostové. 

 

Starosta navrhl ponechat předcházející stav, tj. 9 členů RM včetně starosty a místostarostů. 

Předseda volební komise se dotázal, zda někdo předkládá protinávrh a nechal hlasovat. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

 

7.7.   ZM stanovuje počet členů rady města na 9. 

 

Hlasování:  25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 2 nepřítomni 

 
Předseda volební komise přistoupil k volbě. Zbývá dovolit 6 členů RM. 

 

Vyzval zástupce jednotlivých volebních stran podle čísel volebních stran v komunálních 

volbách k přednesení návrhů kandidátů na členy rady města: 

 

1. Česká strana sociálně demokratická - nemá návrh 

2. STAN a SPORTOVCI BOSKOVICE  - nemá návrh 

3. Občanská demokratická strana - RNDr. Vladimír Ochmanský 

 - MUDr. Miroslav Klíma 

 - Ing. Karel Tlamka 

4. Volba pro Boskovice s podporou TOP 09                                            -   Dominik Božek 

5. ANO 2011  - Ing. Petr Axman, Ph.D. 

6. Česká pirátská strana - nemá návrh 

7. Křesťanská demokratická unie – Čs. Strana lidová                     - nemá návrh 

8. Komunistická strana Čech a Moravy  - nemá návrh 

10.  Boskováci - RNDr. Jaroslav Oldřich 
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Předseda volební komise konstatoval, že na funkci člena rady města byli navrženi (dle 

abecedy): 

kandidát s pořadovým číslem 1     - Ing. Petr Axman, Ph.D. 

kandidát s pořadovým číslem 2     - pan Dominik Božek 

kandidát s pořadovým číslem 3     - MUDr. Miroslav Klíma 

kandidát s pořadovým číslem 4     - RNDr. Vladimír Ochmanský 

kandidát s pořadovým číslem 5     - RNDr. Jaroslav Oldřich 

kandidát s pořadovým číslem 6     - Ing. Karel Tlamka 

 

Pořadová čísla byla přidělena v souladu s volebním řádem. 

 

Předseda volební komise se dotázal jednotlivých kandidátů postupně podle pořadových čísel, 

zda souhlasí se svojí kandidaturou. 

 

Po vyslovení souhlasu - všech kandidátů - s navržením  do funkce člena RM proběhlo 

v souladu s volebním řádem hlasování : 

 

Ing. Petr Axman, Ph.D.:          22 pro, 3 se zdrželi, 0 proti, 2 nepřítomni          - zvolen do RM 

Dominik Božek:               21 pro, 4 se zdrželi, 0 proti, 2 nepřítomni           - zvolen do RM 

MUDr. Miroslav Klíma:         22 pro, 3 se zdrželi, 0 proti, 2 nepřítomni           - zvolen do RM 

RNDr. Vladimír Ochmanský: 21 pro, 3 se zdrželi, 0 proti, 3 nepřítomni           - zvolen do RM 

RNDr. Jaroslav Oldřich:   18 pro, 5 se zdrželo, 2 proti, 2 nepřítomni          - zvolen do RM 

Ing. Karel Tlamka:                  23 pro, 2 se zdrželi, 0 proti, 2 nepřítomni           - zvolen do RM 

 

Předseda volební komise konstatoval, že bylo zvoleno dalších 6 členů RM a poprosil 

návrhovou komisi o přednesení příslušného návrhu na usnesení. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

 

7.8.  ZM volí dalšími členy rady města: 

 

- Ing. Petra Axmana, Ph.D., 

- pana Dominika Božka, 

- MUDr. Miroslava Klímu, 

- RNDr. Vladimíra Ochmanského, 

- RNDr. Jaroslava Oldřicha, 

- Ing. Karla Tlamku. 

 

Hlasování:  24 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 2 nepřítomni 

Předseda volební komise sdělil, že usnesení bylo schváleno, všem zvoleným členům RM 

pogratuloval. Prohlásil volby za ukončené a předal slovo panu starostovi. 

ad 8) Rozdělení kompetencí místostarostů 
 

Ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zastupitelstvo obce může zvolit více místostarostů a svěřit jim některé úkoly.  
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Pan starosta uvedl, že se navrhuje jedna změna, co se týče kompetencí místostarostů oproti 

minulému období. Tato změna spočívá v tom, že oba dva místostarostové jsou oprávněni 

jménem města Boskovice podepisovat smlouvy a ostatní písemnosti na úsecích, za které 

odpovídají. Doposud měl oprávnění k podepisování pouze 1. místostarosta. 

 

Navrhuje se následující rozdělení kompetencí a úkolů mezi místostarosty města Boskovice: 

1. uvolněný místostarosta města Boskovice, statutární zástupce 

Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. 

Odpovídá za plnění úkolů na úsecích školství; životní prostředí včetně lesů; územní rozvoj, 

územní plánování; doprava; veřejné komunikace včetně údržby; kultura; grantový systém; 

neziskové organizace; osadní výbory a místní části; Zdravé město; příspěvkové organizace 

města - Základní škola Boskovice, příspěvková organizace;  Mateřská škola Boskovice, 

příspěvková organizace; Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace;  

zastupování města ve Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 a ve Svazku 

obcí Boskovicko. 

1. místostarosta je předkladatelem materiálů do RM a ZM na úsecích, za které odpovídá a je 

oprávněn jménem města Boskovice podepisovat smlouvy a ostatní písemnosti na úsecích, 

za které odpovídá. 

 

2. neuvolněný místostarosta města Boskovice 

Odpovídá za plnění úkolů na úsecích tělovýchova a sport, sportoviště včetně pravidel 

pro poskytování příspěvků v oblasti tělovýchovy, sportu a sportovních aktivit mládeže; 

cestovní ruch; údržba zeleně; úklid komunikací; strategický rozvoj města; obchodní 

společnost Služby Boskovice, s.r.o. 

2. místostarosta je předkladatelem materiálů do RM a ZM na úsecích, za které odpovídá a je 

oprávněn jménem města Boskovice podepisovat smlouvy a ostatní písemnosti na úsecích, 

za které odpovídá. 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

 

8.1.  ZM bere na vědomí předložený materiál. 

8.2.  ZM pověřuje 1. místostarostu odpovědností za plnění úkolů na úsecích školství; 

životní prostředí včetně lesů; územní rozvoj, územní plánování; doprava; veřejné 

komunikace včetně údržby; kultura; grantový systém; neziskové organizace; osadní 

výbory a místní části; Zdravé město; příspěvkové organizace města - Základní škola 

Boskovice, příspěvková organizace;  Mateřská škola Boskovice, příspěvková 

organizace; Kulturní zařízení města Boskovice, příspěvková organizace; zastupování 

města ve Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 a ve Svazku obcí 

Boskovicko. 1. místostarosta je předkladatelem materiálů do RM a ZM na úsecích, 

za které odpovídá a je oprávněn jménem města Boskovice podepisovat smlouvy 

a ostatní písemnosti na úsecích, za které odpovídá. 

8.3.  ZM pověřuje 2. místostarostu odpovědností za plnění úkolů na úsecích tělovýchova 

a sport, sportoviště včetně pravidel pro poskytování příspěvků v oblasti tělovýchovy, 

sportu a sportovních aktivit mládeže; cestovní ruch; údržba zeleně; úklid 
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komunikací; strategický rozvoj města; obchodní společnost Služby Boskovice, s.r.o. 

2. místostarosta je předkladatelem materiálů do RM a ZM na úsecích, za které 

odpovídá a je oprávněn jménem města Boskovice podepisovat smlouvy a ostatní 

písemnosti na úsecích, za které odpovídá. 

8.4. ZM určuje 1. místostarostu města Boskovice k zastupování starosty města Boskovice 

v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci. 

 

Hlasování:  25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 2 nepřítomni 

 

 

ad 9) Zřízení a určení počtu členů finančního výboru a kontrolního výboru 
 
Starosta informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (v souladu s § 117 odst. 2 

a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů předcházejícího 

zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Počet členů výborů musí 

být lichý a musí mít nejméně 3 členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné 

osoby, pouze předsedou výboru musí být člen zastupitelstva města. Členy kontrolního nebo 

finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník úřadu ani osoby zabezpečující 

rozpočtové a účetní práce na městském úřadě.  

 

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor a stanovilo počet 

jejich členů na 11 členů u finančního výboru a na 9 členů u kontrolního výboru, s tím, že 

jednotliví členové nebudou voleni na dnešním zasedání ZM.  

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

 

9.1.  ZM zřizuje finanční výbor. 

9.2.  ZM zřizuje kontrolní výbor. 

9.3.  ZM stanovuje počet členů finančního výboru na 11. 

9.4.  ZM stanovuje počet členů kontrolního výboru na 9. 

 

Hlasování:  25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 2 nepřítomni 

 

 

ad 10) Zřízení a určení počtu členů osadních výborů 
 
Starosta informoval, že zastupitelstvo města může zřídit osadní výbory. Navrhl v souladu 

s § 120 zákona o obcích zřídit 4 osadní výbory v místních částech města Boskovice: Bačov, 

Hrádkov, Mladkov a Vratíkov. Osadní výbor musí mít minimálně 3 členy, počet členů 

osadního výboru musí být lichý. Členové osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou 

přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen. 

Počet členů osadních výborů je stanoven s ohledem na zkonzultované požadavky s osadními 

výbory 

Nové počty členů osadních výborů: 
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Bačov 5 

Hrádkov 7 

Mladkov 3 

Vratíkov 7 

 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

 

10.1. ZM zřizuje 4 osadní výbory: Bačov, Hrádkov, Mladkov a Vratíkov. 

10.2.  ZM stanovuje počet členů osadních výborů v místních částech města následovně: 

Bačov 5 členů, Hrádkov 7 členů, Mladkov 3 členové, Vratíkov 7 členů. 

 

Hlasování:  25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 2 nepřítomni 

 

 

ad 11)  Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

 
Starosta navrhl, aby byl ponechán dosavadní systém odměňování neuvolněných zastupitelů 

s tím, že v případě neuvolněného místostarosty bude zohledněna skutečnost, že 

předpokládaný rozsah jeho činnosti bude 1 pracovní den v týdnu.  Odměňování se řídí 

nařízením vlády č. 318/2017 Sb. Navrhl, aby neuvolněným zastupitelům byla poskytnuta 

odměna pouze za výkon jedné funkce, a to té, za kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu (u 

neuvolněného místostarosty to tedy bude částka odpovídající odměně radního) .  

Starosta navrhl, aby měsíční odměna byla stanovena následovně: 

 

neuvolněný místostarosta  …………………… 7.998,00 Kč 

člen rady města …………………… 7.998,00 Kč 

člen zastupitelstva …………………… 1.999,00 Kč 

předseda výboru …………………… 3.999,00 Kč 

 

 

Vyplacení odměn je navrženo s účinností od 1.11.2018 a u předsedů kontrolního a finančního 

výboru až od jejich zvolení do funkce. 

 
Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

 

11.1. ZM bere na vědomí předložený materiál. 

11.2. ZM schvaluje navrhovanou výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění s měsíční výplatou této částky 

v běžných výplatních termínech s účinností od 1.11.2018. Předsedovi finančního 

výboru a předsedovi kontrolního výboru bude odměna poskytována ode dne zvolení 

do funkce předsedy výboru. Výše odměn je stanovena v souladu s předloženým 

materiálem. 

11.3. ZM schvaluje, aby neuvolněnému zastupiteli náležela odměna pouze za výkon 

té funkce, za kterou lze poskytnout nejvyšší odměnu. 

 

Hlasování:  24 pro, 1 se zdržel, 0 proti, 2 nepřítomni 
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ad 12) Zastoupení města Boskovice ve Svazku VaK 
 

S ohledem na skutečnost, že uplynutím volebního období došlo k uvolnění místa zástupce 

města ve "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí, je nutno pověřit osobu, která bude 

město Boskovice při jednáních svazku ve volebním období 2018 - 2022 zastupovat. Jako 

zástupce města ve Svazku VaK je navrhován Ing. Jaroslav Dohnálek. 

 

Po projednání bylo ZM přijato následující usnesení: 

 

12.1.  ZM bere na vědomí předložený materiál. 

12.2.  ZM pověřuje pana Ing. Jaroslava Dohnálka ve volebním období 2018–2022 

zastupováním města Boskovice ve „Svazku vodovodů a kanalizací“ měst a obcí 

se sídlem Boskovice, ul. 17. listopadu 138/14. 

 

Hlasování:  25 pro, 0 se zdrželo, 0 proti, 2 nepřítomni 

 

 

ad 13) Diskuze 
 

pan starosta - uvedl, že předstupuje jako nově zvolený starosta před občany s pokorou a tuto 

funkci nechápe jako svoje osobní vítězství, ale hlavně jako závazek a to závazek s velkou 

mírou odpovědnosti. Sdělil, že tak jako je pan Opatřil nejstarším členem zastupitelstva, on 

sám je nejdéle sloužím zastupitelem, protože jako zastupitel začíná již 7. volební období. 

Poděkoval voličům jak za hlasy pro stranu ODS, tak za hlasy pro svoji osobu a uvedl, že si 

tohoto výsledku velmi váží. Veřejně poděkoval své rodině, která mu nesmírně pomáhá, 

protože bez jejich podpory a pomoci by se nemohl před všechny přítomné vůbec postavit. 

Dále uvedl, že volby a volební klání není nikdy o jednotlivci a za letošní volební výsledek 

zasluhují poděkování všichni jeho spolupracovníci, obzvlášť ti mladí a všichni, kteří byli 

ochotni do těchto voleb kandidovat, předstoupit před veřejnost a požádat o jejich důvěru.  

Poblahopřál do zvolení funkce místostarostům, radním, ale i všem zastupitelům. Uvedl, že 

byli zvoleni do nelehkých funkcí, nyní se od nich očekává uvážlivost, rozhodnost a 

odpovědnost. Všichni zvolení zastupují boskovické občany a je na každém, jak se zvoleným 

mandátem naloží. Mluví v množném čísle, protož starosta je jedním z devíti radních, jeden 

z dvaceti sedmi zastupitelů a má k dispozici pouze jeden hlas jako všichni ostatní. Dále uvedl, 

že veškerá rozhodnutí města a to v jakémkoliv orgánu jsou kolektivním rozhodnutím a 

starosta či místostarostové, případně i radní jsou něco jako moderátoři diskuse nad 

jednotlivými problémy a nad hledáním cest k jejich řešení.  

Sdělil, že před dvěma dny jsme byli všichni svědky oslav ke 100. výročí vzniku 

Československa a z něj později vniklé České republiky. Tyto oslavy na něj samotného 

zapůsobily tak, že se nyní nacházíme na nějakém rozcestí a nevíme zcela jednoznačně a 

přesně jakým směrem se vydat dál. Je to velký úkol pro představitele státu a zcela jistě ji 

zvládnou ke všeobecné spokojenosti obyvatel. Je přesvědčen o tom, že v Boskovicích víme 

kudy a kam jít dále a jak pro občany město rozvíjet. Často se v projevech státníků a politiků 

objevovalo slovo svoboda. Svoboda je široký pojem, a protože má pro člověka široký 

význam, její obsah se různě mění. Jedna z možností hovoří o svobodě jako možnosti či 

schopnosti volit, rozhodovat a jednat podle vůle ať je jakákoliv, ale současně nést za toto 

jednání a rozhodování odpovědnost. Přál by si, aby jako vedení města, radní a zastupitelé 

nabídli řešení vyvstalých a přetrvávajících problémů a pokud bude existovat možnost, tak 

nabídnout alternativy možných řešení, nabídnout diskusi, diskutovat a nabídnout možnost, ať 

se k uvedenému vyjádří kdokoliv a kdykoliv. Je však nutno zohlednit jak bylo této možnosti 
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využito a brát na zřetel, že i nevyjádření se k něčemu je vyjádření jistého postoje a není 

možné ho nezohlednit. Je pochopitelné, že se nikdy nepodaří, aby se s jakýmkoliv 

rozhodnutím ztotožnili všichni a všem se to líbilo. Je však potřeba umět tato svá rozhodnutí 

umět obhájit a vysvětlit a také potlačit politizace problémů a pronikání ideologií do výše 

uvedených řešení. Jsme zde hlavně pro občany, jsme jejich zástupci a jako starosta nabízí 

všem prostor k jednání, diskusi a k hledání a nacházení řešení.  

Uvedl, že ještě není ani měsíc od voleb a už slyšel tolik scénářů o nejbližším vývoji 

v Boskovicích, že už si je všechny ani nepamatuje. S kolegy se shoduje, že programové 

prohlášení chtějí vytvořit, dotvořit, odsouhlasit a na přelomu měsíce ledna a února roku 2019 

předložit. Většina již byla popsána a vysvětlována ve volebních programech Nyní chceme 

připravit ke schválení rozpočet, vytvořit komise rady, dozorčí rady, městem vlastněných 

společností a věnovat se každodenní rutinní práci. Tajemstvím určitě není, že chceme řešit 

sportovní halu, knihovnu, možnost bydlení především pro mladé, pozměněný princip 

financování pro aktivně působící v kultuře a velmi těžké bude dohodnout se na tom, kde 

budou moci svoji činnost rozvíjet či vykonávat. Určitě není naším programem vše, co bylo 

učiněno postavit na hlavu, vše negovat a vše co udělalo předchozí vedení města rozbourat a 

zrušit. Za odvedenou práci pro město předchozímu vedení města poděkoval, i když se na 

mnoha návrzích neshodli a s některými rozhodnutími nesouhlasil. Rozhodli však dle své vůle, 

demokraticky, podle zákona a je potřeba to respektovat. 

Dále sdělil, že se nechystají žádné velké změny, chce se seznámit s běžným chodem úřadu, 

s chodem příspěvkových organizací a městem vlastněných obchodních společností. Změny 

organizační či personální časem nastat mohou, ale pokud budou, budou vždy vedeny se 

snahou po optimalizaci, snahou maximálně využít potenciál všech uvedených společností a 

snahou po efektivitě jejich fungování.  

Všem přítomným, ale i občanům města popřál hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, splnění 

osobních i pracovních cílů. Současně požádal občany, aby byli zvolenému vedení nápomocni.  

 

pan místostarosta Ing. Lukáš Holík -  poděkoval minulému vedení města za jejich 

odvedenou práci, protože sám moc dobře ví kolik energie i času je třeba k tomu vynaložit. 

Pogratuloval ke zvolení panu starostovi, panu místostarostovi i všem radním. Věří, že 

současná koalice bude progresivní, otevřenou a dialog bude zahájen vždy ze strany města a to 

nejenom pro koalici, ale i pro opozici. Uvedl, že koncem měsíce listopadu by rád svolal 

seminář týkající se knihovny pro všechny zastupitele a následně pro občany města. 

 

pan místostarosta Ing. Radek Mazáč – poděkoval všem voličům, poblahopřál všem 

zvoleným zastupitelům. Popřál hodně trpělivosti především rodinným příslušníkům 

zvolených zastupitelů, protože ti si dobrovolně vybrali cestu, která je připraví o čas a taky o 

čas nad rámec pracovních i rodinných povinností. Popřál všem zastupitelům hodně sil a 

hlavně ochotu ke kompromisu a shodě. Tyto dvě věci budou v tomto volebním období 

zapotřebí nejvíce, a pokud najdeme cestu, myslím si, že spousta věcí půjde velmi rychle a ku 

prospěchu a v zájmu všech občanů Boskovic. 

 

 

ad 14) Různé 

 
Mgr. Dagmar Hamalová – poblahopřála jménem KDU-ČSL novému vedení města a popřála 

hodně úspěchů. Vznesla podnět k uspořádání semináře k tvorbě rozpočtu města na rok 2019 

ještě před jeho schvalováním. 

 

pan starosta – uvedl, že s uspořádáním semináře se počítá a poděkoval za podnět.  
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ad 15) Ukončení zasedání 
 

Pan starosta ještě jednou poblahopřál všem zvoleným, poděkoval všem občanům za účast. 

Informoval, že nejbližší zasedání Zastupitelstva města se uskuteční v průběhu měsíce 

prosince a bude zde mimo jiné schvalován návrh rozpočtu na rok 2019. Ukončil 1., ustavující, 

zasedání Zastupitelstva města Boskovice v 17:10 hodin.  

 

V souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Boskovice ve znění schváleném dne 

23.02.2016 zapsala Ladislava Uhlířová. 

 

 

 

Vyhotoveno dne: 02.11.2018 

 

Ověřeno dne: 05.11.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Schwarzer v.r.                                                                         Ing. Karel Tlamka v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Dohnálek v.r. - starosta 
 

 

 

 

 
 


