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ZZááppiiss  zz  uussttaavvuujjííccííhhoo  zzaasseeddáánníí  

ZZaassttuuppiitteellssttvvaa  mměěssttaa  ŽŽeelleezznnýý  BBrroodd  

kkoonnaannééhhoo  ddnnee  2244..  1100..  22002222  

  

Zasedání bylo zahájeno v 16:30 hod. a skončeno v 17:35 hod. Z celkového počtu 15 

zastupitelů bylo přítomno 13 členů, 2 nepřítomní členové byli omluveni. 

Zastupitelstvo bylo schopno se usnášet po celou dobu zasedání. Schvalovací kvórum 

činí 8 hlasů. 

 

Přítomní zastupitelé: Ing. Dominika Kočová 

Jana Boučková 

Jan Bukvic 

Eva Dvořáková 

Mgr. Tomáš Hartl 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková 

Jiří Linka 

Ing. Miloslav Louma 

Mgr. František Lufinka  

Mgr. Ivan Mališ 

Ing. Jan Mašek 

PaedDr. Milada Motlíková  

Radomil Raja  
 

Omluvení zastupitelé: Ing. Novotný Jiří 

Novotný Jiří  

 

 
Program :    

1)    Zahájení       16:30   

2)    Složení slibu členů zastupitelstva města      

3)    Program 

4)    Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

5)    Stanovení počtu členů rady města a počtu místostarostů 

6)    Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni 

7)    Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města 

8)    Volba starosty       

9)    Volba místostarosty 

10)  Volba dalších členů rady města 

11)   Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 

12)    Diskuse 

13)    Přehled usnesení 

14)    Závěr   
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Zahájení 
      

Přítomné přivítal stávající starosta města pan Mgr. František Lufinka, který byl do 

doby zvolení nového starosty pověřen řízením zasedání Zastupitelstva města 

Železný Brod. 

Zasedání bylo svoláno dosavadním starostou dne 12. 10. 2022 a informace o konání 

ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce Městského úřadu 12. 10. 2022, tj. 

nejméně 7 dní před ustavujícím zasedáním. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno 

řádně a včas, plně v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona o obcích. 

Pan starosta konstatoval, že do 7. 10. 2022 do 16:00 hodin nebyla ke Krajskému soudu 

podána žádná stížnost na neplatnost voleb nebo hlasování. 

Podle prezenční listiny je přítomno celkem 13 členů zastupitelstva, takže ustavující 

zasedání zastupitelstva města je usnášeníschopné. 

Před zahájením zasedání bylo všem přítomným členům zastupitelstva města 

předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města. 

 

 
Slib členů zastupitelstva města     
 

Podle § 69 odst. 3 zákona o obcích skládá slib člen zastupitelstva do rukou 

předsedajícího po přečtení slibu pronesením slova „slibuji“.  

Slib přečetl pan Mgr. František Lufinka: 

 

„ 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“ 

 

Složení slibu potvrdili zastupitelé svým podpisem na listině s textem slibu a 

uvedením svého jména. Pan Mgr. Lufinka konstatoval, že všichni přítomní členové 

zastupitelstva složili zákonem stanovený slib.   

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města bere na vědomí složení slibu všech přítomných členů 

zastupitelstva města podle § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

Jan Bukvic: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 
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Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 

 

Bylo schváleno v 16:36:33 hod. 

Pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2 
 

 

Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

     

Ověřovateli zápisu byli navrženi pan Jiří Linka a Ing. Jan Mašek.   

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

Jan Bukvic: ano 

Ing. Jan Mašek:  zdržel se 

Jiří Linka:  zdržel se 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 

 

Bylo schváleno v 16:37:07 hod. 

Pro 11, proti 0, zdrželi se 2, nehlasovali 0, nepřítomní 2 

 

 

Program 
 

Pan starosta seznámil přítomné s programem ustavujícího zasedání, který je 

v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a s pozvánkou zaslanou členům 

zastupitelstva. První bod programu – složení slibu zastupitelstva města byl 

proveden. K navrženému programu nebyly vysloveny námitky. 
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Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 

Železný Brod v předloženém znění. 

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

Jan Bukvic: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 

 

Bylo schváleno v 16:38:44 hod. 

Pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2 

 

 

Volební řád 
 

Volební řád upravuje způsob jednání, hlasování, usnášení a náležitosti rozhodování 

ustavujícího zasedání zastupitelstva města. Jednací řád zastupitelstva města 

schválený dne 6. 2. 2012 tímto není dotčen. Ustavující zastupitelstvo města může 

schválit odlišný postup pro ustavující zasedání nebo změnu platného jednacího řádu.  

K volebnímu řádu nebyly žádné připomínky.  

 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva 

města Železný Brod. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

Jan Bukvic: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 
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Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 

 

Bylo schváleno v 16:41:20 hod. 

Pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2 

 

 

Stanovení počtu členů rady města 

 
V souladu se zákonem o obcích je nutné stanovit počet členů rady města. Počet členů 

musí být lichý, ale nesmí přesahovat 1/3 členů zastupitelstva, z toho důvodu 

můžeme mít Železný Brod radu maximálně 5ti člennou. Ze zákona jsou jejími členy 

automaticky starosta a místostarosta, ostatní členové se volí z řad zastupitelů. Proto 

se budou volit 3 členové rady. 

 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města stanoví v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že Rada 

města Železný Brod bude mít pro volební období 2022 - 2026 pět členů 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

Jan Bukvic: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 

 

Bylo schváleno v 16:42:52 hod. 

Pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2 
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Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni 

      

Ze zákona je nutno odsouhlasit také počet a funkce, pro které budou členové 

zastupitelstva dlouhodobě uvolnění. Návrh na funkce dlouhodobě uvolněných členů 

zastupitelstva města je jeden starosta a jeden místostarosta, ostatní 3 radní budou 

neuvolnění. 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města určuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že členové 

zastupitelstva města budou dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce starosty a 

místostarosty 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

Jan Bukvic: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 

 

Bylo schváleno v 16:44:40 hod. 

Pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2 

 

 

Určení způsobu volby starosty, místostarosty a dalších členů rady města 

 

Vlastní volba starosty, místostarosty a členů rady je možná veřejným nebo tajným 

hlasováním. Naše hlasovací zařízení umožňuje obě varianty. Již po několikáté 

volební období je zvykem veřejné hlasování, proto předsedající navrhuje použít 

veřejnou volbu.   

 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů 

rady města veřejným hlasováním 



 

7 

 

 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

Jan Bukvic: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 

 

Bylo schváleno v 16:46:13 hod. 

Pro 13, proti 0, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2 

 

 

Ustavení volební komise 

     
V souladu s volebním řádem bude schválena volební komise. Pan Mgr. František 

Lufinka oslovil již předem paní Evu Dvořákovou, PaedDr. Miladu Motlíkovou a Ing. 

Miloslava Loumu, kteří s nominací souhlasili. Předsedu si volí členové komise ze 

svého středu.  

 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města schvaluje členy volební komise PaedDr. Miladu Motlíkovou, 

Ing. Miloslava Loumu a paní Evu Dvořákovou. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

Jan Bukvic: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma:  zdržel se 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: nepřítomen 
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Radomil Raja: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 

 

Bylo schváleno v 16:48:36 hod. 

Pro 12, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 2 

 

Členové volební komise zvolili předsedkyní paní Evu Dvořákovou, která řídila volbu 

starosty, místostarosty a členů rady.  

 

 

Volba starosty 
     

Na funkci starosty byl podán pouze jediný návrh, a to Mgr. Ivanem Mališem, který 

navrhl dosavadního starostu Mgr. Františka Lufinku. Žádný protinávrh nebyl 

podán. Pan Mgr. František Lufinka vyslovil s kandidaturou souhlas. 

 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města volí ve veřejném hlasování v souladu s ustanovením § 84 odst. 

2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, starostou města Železný Brod Mgr. Františka Lufinku. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

Jan Bukvic: ano 

Ing. Jan Mašek:  zdržel se 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma:  zdržel se 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

PaedDr. Milada Motlíková:  zdržel se 

Ing. Jiří Novotný: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková:  zdržel se 

 

Bylo schváleno v 16:50:03 hod. 

Pro 9, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovali 0, nepřítomní 2 

 

Pan Mgr. František Lufinka jako první krok poděkoval za důvěru občanům i 

zastupitelům. Sdělil, že město má před sebou spoustu práce, energetická situace je 

složitá, denně se objevují nově otázky. Je potřeba dokončit rozestavěné akce zejména 
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Greenway Jizera, lávku přes Jizeru, sportovní centrum či skautskou klubovnu. Věcí, 

které budou tížit toto zastupitelstvo, bude hodně, ale energetika, elektřina a plyn 

budou velkým problémem i pro městské organizace jako je kino, knihovna, 

sportovní centrum. Zastropované ceny jsou až 4x větší, což se promítne např. i do 

škol. Budou se řešit záležitosti, které vyplynou ze systému, a situace bude velice 

složitá. Toto zastupitelstvo nebude čekat žádná lehká práce. 

 

 

Volba místostarosty  

 

Na funkci místostarosty podal návrh starosta města Mgr. František Lufinka, který 

navrhuje dosavadního místostarostu Mgr. Ivana Mališe. Žádný protinávrh nebyl 

podán. Mgr. Ivan Mališ vyslovil s kandidaturou souhlas.  

 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města volí ve veřejném hlasování v souladu s ustanovením § 84 odst. 

2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, místostarostou města Železný Brod Mgr. Ivana Mališe 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

Jan Bukvic: ano 

Ing. Jan Mašek: ne 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma: ne 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ne 

Ing. Jiří Novotný: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ne 

 

Bylo schváleno v 16:54:52 hod. 

Pro 9, proti 4, zdrželi se 0, nehlasovali 0, nepřítomní 2 

 

Pan Mgr. Ivan Mališ poděkoval občanům a zastupitelům za projevenou důvěru. 

Řekl, že pan starosta vyslovil úkoly, při kterých chce být nápomocen.  
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Volba členů rady 

 
Rada města je  5ti členná. Starosta a místostarosta jsou členy rady ze zákona, proto je 

třeba zvolit zbývající tři členy.  Do funkce radních navrhl pan starosta Mgr. Tomáše 

Hartla, paní Janu Boučkovou a pana Jana Bukvice. Žádné jiné návrhy podány 

nebyly. Všichni kandidáti vyslovili s kandidaturou souhlas. O podaných návrzích se 

hlasovalo jednotlivě.  

 
Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města volí ve veřejném hlasování v souladu s ustanovením § 84 odst. 

2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, členy rady města paní Janu Boučkovou.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková:  zdržel se 

Jan Bukvic: ano 

Ing. Jan Mašek:  zdržel se 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma:  zdržel se 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

PaedDr. Milada Motlíková:  zdržel se 

Ing. Jiří Novotný: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková:  zdržel se 

 

Bylo schváleno v 16:57:46 hod. 

Pro 8, proti 0, zdrželi se 5, nehlasovali 0, nepřítomní 2 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města volí ve veřejném hlasování v souladu s ustanovením § 84 odst. 

2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, členy rady města pana Jana Bukvice.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl:  zdržel se 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

Jan Bukvic: ano 
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Ing. Jan Mašek:  zdržel se 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma:  zdržel se 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

PaedDr. Milada Motlíková:  zdržel se 

Ing. Jiří Novotný: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 

 

Bylo schváleno v 16:58:37 hod. 

Pro 9, proti 0, zdrželi se 4, nehlasovali 0, nepřítomní 2 

 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města volí ve veřejném hlasování v souladu s ustanovením § 84 odst. 

2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, členy rady města Mgr. Tomáš Hartla.  
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl:  zdržel se 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

Jan Bukvic: ano 

Ing. Jan Mašek:  zdržel se 

Jiří Linka: ano 

Ing. Miloslav Louma:  zdržel se 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

PaedDr. Milada Motlíková:  zdržel se 

Ing. Jiří Novotný: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková:  zdržel se 

 

Bylo schváleno v 16:59:32 hod. 

Pro 8, proti 0, zdrželi se 5, nehlasovali 0, nepřítomní 2 

 
Tímto přestala fungovat stávající rada města, která plnila svou funkci do okamžiku 

zvolení nové rady jako celku. 

 

 

Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 

 
Finanční a kontrolní výbor jsou zřizovány ze zákona, je potřeba zvolit počet členů 

výborů. Pan starosta navrhl, aby finanční a kontrolní výbor byly 3 členné, tak jak 
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bylo dlouhodobě zvykovou záležitostí. Předsedové výborů musí být z řad 

zastupitelů, na ostatní členy se tato povinnost nevztahuje, mohou jimi být občané 

města. Pan starosta již obdržel žádosti od některých občanů, kteří mají zájem ve 

výborech pracovat. Z toho důvodu je navrženo o složení výborů jednat na dalším 

zasedání zastupitelstva města, které bude v prosinci. Do té doby mají možnost se 

přihlásit zájemci o funkci člena výboru.  

 

Ing. Jan Mašek navrhl schválit na tomto zasedání předsedy výborů.  

O předsednictví v kontrolním výboru projevil zájem Ing. Jan Mašek, o předsednictví 

ve finančním výboru Ing. Miloslav Louma, oba vyslovili souhlas s kandidaturou, 

proti které nebyly vysloveny námitky. 
 

Návrh usnesení: 
 

Zastupitelstvo města zřizuje pro své funkční období v souladu s § 117 odst. 2 zákona 

o obcích finanční výbor a kontrolní výbor; finanční výbor bude mít tři členy a 

kontrolní výbor bude mít tři členy. Předsedou finančního výboru volí Ing. Miloslava 

Loumu. Předsedou kontrolního výboru volí Ing. Jana Maška. 
 

Mgr. František Lufinka: ano 

Mgr. Ivan Mališ: ano 

Eva Dvořáková: ano 

Mgr. Tomáš Hartl: ano 

Jiří Novotný: nepřítomen 

Jana Boučková: ano 

Jan Bukvic: ano 

Ing. Jan Mašek: ano 

Jiří Linka:  zdržel se 

Ing. Miloslav Louma: ano 

Ing. Dominika Aubrechtová: ano 

PaedDr. Milada Motlíková: ano 

Ing. Jiří Novotný: nepřítomen 

Radomil Raja: ano 

MgA. Lucie Kořenská Švitorková: ano 

 

Bylo schváleno v 17:04:39 hod. 

Pro 12, proti 0, zdrželi se 1, nehlasovali 0, nepřítomní 2 

 

 

Diskuse 

 

Procedurální cesta dnešního zastupitelstva byla vyčerpána. Protože první schůze 

rady města je naplánována na pondělí 7. 12. 2022, požádal pan starosta o sdělení, kdo 

ze zastupitelů má zájem být pověřen k přijímání prohlášení o uzavření manželství, 
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aby jej k tomu mohla rada schválit, protože to patří do její kompetence. Počet 

oddávajících se dá rozšířit kdykoliv během funkčního období. Zájemci se mohou 

hlásit osobně nebo e-mailem zaslaným na sekretariát. 

 

PaedDr. Milada Motlíková navrhla, aby se zájemci o funkci oddávajících přihlásili 

hned a připomněla., že Krajský úřad pořádá vždy na začátku volebního období 

školení pro oddávající, které je velmi pěkné. 

 

Zájem o pověření k přijímání prohlášení o uzavření manželství vyslovili na dnešním 

zasedání paní Eva Dvořáková, PaedDr. Milada Motlíková, pan Jiří Linka a Ing. Jan 

Mašek. 

 

Ing. Miloslav Louma vysvětlil nepřítomnost obou zvolených zastupitelů Novotných, 

kteří jsou na již 2 roky plánované cestě, která musela být odložena z důvodu covidu. 

Vážnost tohoto zasedání si oba uvědomují, ale důvod byl tento.  

 

Paní Jana Boučková vznesla dotaz, kdy se budou schvalovat komise. Komise jsou 

poradním orgánem rady, proto jejich schvalování je plně v kompetenci rady města. 

Pan starosta navrhl, že jednat o jejich zřízení je možné již na příští schůzi rady města. 

 

 

Přehled usnesení 

 

Přehled usnesení z dnešního zasedání zastupitelstva města předložil tajemník 

Městského úřadu pan Mgr. Josef Haas.  

 

 

Závěr 

 

Pan starosta poděkoval za projevenou důvěru a pozval všechny na příští první 

pracovní zasedání zastupitelstva, které se uskuteční 5. 12. 2022.  

 

        

    

Zapsala: Věra Brunclíková  

 

 

 

Ověřovatelé:                                    Místostarosta:                          Starosta města: 

 

Jiří Linka                                    Mgr. Ivan Mališ                       Mgr. František Lufinka           

 

 

Ing. Jan Mašek 


