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Zastupitelstvo města Luhačovice 
Z Á P I S 

1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Luhačovice, 
které se konalo 20.10.2022 

od 15:00 h ve velké zasedací místnosti 
 

1. Zahájení zasedání 
 

Zasedání Zastupitelstva města Luhačovice zahájil Ing. Marian Ležák, dosavadní starosta 
města v 15:03 h. 

Ing. Ležák konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne 
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula 
07.10.2022 v 16:00 h, na volby v Luhačovicích nebyl podán žádný návrh.) Informace podle § 
93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Luhačovice zveřejněna 
v souladu se zákonem 12.10.2022. 

Dne 06.10.2022 byla doručena písemná rezignace PhDr. Františka Hubáčka na jeho mandát, 
na toto místo nastoupí náhradník z kandidátní listiny ODS Monika Slováková, dne 18.10.2022 
byla doručena písemná rezignace Ing. Jiřího Šůstka na jeho mandát, na toto místo nastoupí 
náhradník z kandidátní listiny KDU-ČSL Mgr. Markéta Prouzová. 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva (při prezenci) předáno osvědčení o 
zvolení členem zastupitelstva města podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

Ing. Ležák dále konstatoval, že je podle prezenční listiny přítomno 20 členů zastupitelstva 
(z celkového počtu 21 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 
odst. 3 zákona o obcích). 

 
2. Složení slibu členy zastupitelstva města 

 
Ing. Ležák v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke 
složení slibu. Před složením slibu upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit 
slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Vyzval 
přítomné, aby při čtení slibu povstali. 

 
Ing. Ležák přečetl slib stanovený v § 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 Luhačovice a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky“ 

 
a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a 
podpisem na připraveném archu. Arch s podpisy zastupitelů stvrzujících složení slibu je 
přílohou č. 2/I (není součástí textu). 

 
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 
Ing. Ležák určil ověřovateli zápisu Mgr. Mgr. Přemysla Janíka a JUDr. Jiřího Zichu, Ph.D. 
Pořízením zápisu pověřil Bc. Veroniku Vavrysovou, sčítáním hlasů Kateřinu Ozank. K návrhu 
nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 



2  

Ing. Ležák navrhl, aby se dnešní zasedání vedlo podle jednacího řádu Zastupitelstva města 
Luhačovice vydaného 13.11.2018 usnesením č. 20/Z2/2018–2022. Jednací řád byl nově 
zvoleným členům zastupitelstva města zaslán spolu s pozvánkou a programem ustavujícího 
zasedání. Vydání nového jednacího řádu bude projednáno na dalším zasedání zastupitelstva. 
Případné připomínky k jednacímu řádu je možné zaslat do 20.11.2022 písemně nebo 
elektronicky. 

 
Nebyl vznesen žádný návrh na změnu postupu jednání oproti úpravě obsažené v platném 
jednacím řádu. 

 
Usnesení 1/Z1/2022–2026 
Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
vedení tohoto ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Luhačovice podle jednacího řádu 
Zastupitelstva města Luhačovice schváleného pro volební období 2018–2022. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato 

 
4. Schválení programu 

 
Ing. Ležák seznámil přítomné s návrhem programu uvedeného na pozvánce zveřejněného na 
úřední desce: 

 
1. Zahájení zasedání 
2. Složení slibu členy zastupitelstva města 
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
4. Schválení programu 
5. Volba volební a návrhové komise 
6. Určení počtu a funkcí dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 
7. Stanovení počtu členů rady města 
8. Určení způsobu voleb 
9. Volba starosty města 

10. Volba místostarosty města 
11. Volba členů rady města 
12. Zřízení výborů zastupitelstva města 
13. Volba předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města 
14. Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva města 
15. Volba předsedy finančního výboru zastupitelstva města 
16. Volba členů finančního výboru zastupitelstva města 
17. Volba předsedy stavebního výboru zastupitelstva města 
18. Volba členů stavebního výboru zastupitelstva města 
19. Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města 
20. Různé 
21. Závěr 

 
Dotázal se přítomných zastupitelů a občanů, zda mají k navrhovanému programu připomínky 
a návrhy na doplnění. Protože nebyly k navrženému programu vzneseny žádné připomínky, 
požádal zastupitele, aby svůj souhlas vyjádřili zvednutím ruky. 

 
Usnesení 2/Z1/2022–2026 
Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
program 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Luhačovice. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato 
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5. Volba volební a návrhové komise 
 

Ing. Ležák navrhl, aby pro volbu orgánů města byla nejprve zvolena volební a návrhová 
komise, která zároveň přednese návrh závěrečného usnesení z dnešního zasedání. Navrhl, 
aby volební a návrhová komise pracovala ve složení: 

− Mgr. Eva Tomalová, předsedkyně, 
− Bc. Michal Kubela, člen, 
− Mgr. Marek Nesázal, člen. 

K tomuto návrhu nebyl podán protinávrh nebo doplnění a předsedající dal o návrhu hlasovat. 
 

Usnesení 3/Z1/2022–2026 
Zastupitelstvo města Luhačovice 
volí 
volební a návrhovou komisi ve složení: předsedkyně Mgr. Eva Tomalová, členové Bc. Michal 
Kubela a Mgr. Marek Nesázal. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato 

Předsedající Ing. Ležák předal slovo předsedkyni volební komise. 

Mgr. Tomalová 
Volební a návrhová komise předkládá následující návrh na způsob a provedení voleb orgánů 
města Luhačovice. Podle ustanovení § 91 odst. 1) zákona o obcích volí ustavující 
zastupitelstvo z řad svých členů starostu, místostarostu a další členy rady města, v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k), l), m), zákona o obcích stanoví počet uvolněných členů 
zastupitelstva, počet členů rady města, určí funkce, pro které budou členové zastupitelstva 
uvolněni, zřídí výbory a zvolí jejich předsedy a další členy. 

 
Mgr. Tomalová navrhla způsob volby orgánů města: 
Stanovení dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva, stanovení počtu členů rady města, 
volba starosty a místostarosty, volba dalších členů rady. Poté zřídí zastupitelstvo jako své 
iniciativní a kontrolní orgány výbory zastupitelstva a zvolí jejich předsedy a členy. 

 
6. Určení počtu a funkcí dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 

 
Mgr. Tomalová 
Zákon o obcích, § 99 odst. 3 stanoví, že počet členů rady města je lichý. Radu města tvoří 
starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva. Rada města má 
nejméně 5 členů a nejvýše 11 členů, přičemž počet členů rady nesmí převyšovat jednu třetinu 
počtu členů zastupitelstva. Zastupitelstvo města Luhačovice má 21 členů, rada může mít 
maximálně 7 členů. V souladu se zákonem o obcích Mgr. Tomalová navrhla, aby Rada města 
Luhačovice měla 7 členů. Dále navrhla, aby Zastupitelstvo města Luhačovice mělo 2 
dlouhodobě uvolněné členy, a to starostu a místostarostu. Starosta bude uvolněný ode dne 
zvolení, místostarosta s účinností od 01.11.2022. 

 
Mgr. Tomalová požádala pana starostu, aby nechal hlasovat o návrhu počtu dlouhodobě 
uvolněných členů Zastupitelstva města Luhačovice a celkového počtu členů Rady města 
Luhačovice. 

 
Ing. Ležák přednesl návrh usnesení o stanovení dvou dlouhodobě uvolněných členů 
zastupitelstva, a to starosty a místostarosty. K tomuto návrhu nebyl podán protinávrh. 
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Usnesení 4/Z1/2022–2026 
Zastupitelstvo města Luhačovice 
stanovuje 
pro volební období let 2022-2026 dva dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva, a to starostu 
s účinností ode dne zvolení a místostarostu s účinností od 01.11.2022. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato 

 
Ing. Ležák přednesl návrh usnesení o stanovení počtu 7 členů rady města, jiné návrhy nebyly 
vzneseny. 

 
7. Stanovení počtu členů rady města 

 
Usnesení 5/Z1/2022–2026 
Zastupitelstvo města Luhačovice 
stanovuje 
pro volební období let 2022–2026 počet členů Rady města Luhačovice na sedm. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato 

 
8. Určení způsobu voleb 

 
Ing. Ležák dal hlasovat o veřejném hlasování při volbě starosty, místostarosty, členů rady, 
předsedů a členů výborů. 

 
Usnesení 6/Z1/2022–2026 
Zastupitelstvo města Luhačovice 
stanovuje, 
že se volba starosty, místostarosty, členů rady města, předsedů a členů výborů uskuteční 
tajným hlasováním. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: 0 Přijato 

 
Mgr. Tomalová obeznámila přítomné o způsobu hlasování o personálních otázkách: 

1. Právo volit mají všichni členové zastupitelstva, tj. v počtu 21. 

2. Podmínkou pro platnost volby je přítomnost nadpoloviční většiny členů zastupitelstva 
města. Dle prezence je přítomno 20 členů. Podmínka, kterou stanovuje zákon je splněna. 

3. K platné volbě je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva, což 
je 11 hlasů. 

4. V případě volby starosty, místostarosty a předsedů výborů se přiděluje pouze 1 hlas 
(kroužkuje se pouze 1 kandidát), při volbě ostatních členů rady a výborů se přiděluje hlas 
vždy tolika kandidátům, o kolik je třeba daný orgán doplnit. 

5. Pokud se bude jednat o tajné hlasování, kdy je na volené místo navrženo více kandidátů, 
je hlas pro kandidáta vyjádřen zakroužkováním pořadového čísla před jménem kandidáta 
na hlasovacím lístku. Neupravený hlasovací lístek se považuje za neplatný hlas. 

6. Bude-li na rozhodujícím místě shodně počtu hlasů, avšak nejméně 11, provede se druhé 
kolo volby mezi těmito zastupiteli o takový počet míst, který je třeba doplnit po prvním kole. 
Rozhoduje opět pořadí podle počtu hlasů a je nutný nadpoloviční počet ze všech, tedy 
nejméně 11. Každý člen zastupitelstva přidělí hlas maximálně takovému počtu kandidátů, 
kolik členů se má doplnit. 

7. Pokud nebude volba po druhém kole dokončena, přeruší předsedající zasedání a provede 
se dohodovací řízení. Po něm proběhne volba neobsazených míst jako v prvním kole. 

8. Ke jménům ručně dopsaným na hlasovací lístek se nepřihlíží. 

9. Hlasovací lístky se odevzdávají do připravené hlasovací schránky. 



5  

9. Volba starosty města 
 

Mgr. Tomalová seznámila přítomné s organizací vlastního hlasování: 
Členové volební komise rozdají členům zastupitelstva hlasovací lístky se jmény kandidátů. 
Poté se zastupitelé odeberou do vyhrazeného prostoru, kde budou mít možnost upravit 
hlasovací lístek. Zakroužkováním čísla před jménem kandidáta potvrdí toho, komu dávají svůj 
hlas. Pak vloží lístek do volební schránky. Po provedení volby se vrátí zpět na svá místa. Poté 
sečtou členové volební komise hlasy a předseda volební komise oznámí výsledek hlasování. 

 
Mgr. Tomalová informovala o návrhu koaličních volebních stran na funkci starosty: Ing. Marian 
Ležák. 

 
Mgr. Tomalová se dotázala, zda má někdo jiný návrh. Žádný jiný návrh nebyl vznesen. 

 
Každý člen zastupitelstva obdržel hlasovací lístek a provedl volbu dříve uvedeným způsobem. 

 
Ing. Ležák přerušil zasedání do zpracování výsledků volby starosty. Požádal přítomné, aby 
neopouštěli zasedací místnost. 

 
Zpráva o výsledku volby starosty: 

 
Mgr. Tomalová 
Volba starosty města proběhla tajným hlasováním. Bylo vydáno 20 hlasovacích lístků. 
Odevzdáno bylo 20 hlasovacích lístků. Ing. Marian Ležák obdržel 20 hlasů. Stává se tak 
starostou města, tímto mu blahopřeji ke zvolení. 

 
Usnesení 7/Z1/2022–2026 
Zastupitelstvo města Luhačovice 
volí 
starostou města Luhačovice pro volební období let 2022–2026 Ing. Mariana Ležáka, 
nar. XXXXX, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice. 
Hlasování Pro: 20 Usnesení: Přijato 

 
Ing. Ležák poděkoval předsedkyni volební komise za provedení volby. Starosta poděkoval 
zastupitelům za obdržené hlasy. Hlavním cílem v nadcházejícím období bude i nadále 
společně pracovat v rozvoji města. Předal slovo předsedkyni volební komise a požádal ji, aby 
pokračovala ve volbách. 

 
10. Volba místostarosty města 

 
Mgr. Tomalová informovala o návrhu koaličních volebních stran na funkci místostarosty: Daniel 
Mejzlík. 

 
Mgr. Tomalová se dotázala, zda má někdo jiný návrh. Žádný jiný návrh nebyl vznesen. 

Každý člen zastupitelstva obdržel hlasovací lístek a provedl volbu dříve uvedeným způsobem. 

Starosta přerušil zasedání do zpracování výsledků volby místostarosty a požádal přítomné, 
aby neopouštěli zasedací místnost. 

 
Starosta předal slovo předsedkyni volební komise, aby přednesla zprávu o výsledku volby 
místostarosty. 
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Zpráva o výsledku volby místostarosty 
 

Mgr. Tomalová 
Volba místostarosty proběhla tajným hlasováním. Bylo vydáno 20 hlasovacích lístků. 
Odevzdáno bylo 20 hlasovacích lístků. Daniel Mejzlík obdržel 15 hlasů, stává se tak 
místostarostou města. Tímto mu blahopřeji ke zvolení. 

 
Usnesení 8/Z1/2022–2026 
Zastupitelstvo města Luhačovice 
volí 
místostarostou města Luhačovice pro volební období let 2022–2026 Daniela Mejzlíka, 
nar. XXXXX, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice. 
Hlasování Pro: 15 Usnesení: Přijato 

 
Starosta poblahopřál panu Danielovi Mejzlíkovi ke zvolení místostarostou. Požádal ho, aby 
rovněž zaujal místo za předsednickým stolem. 

 
Místostarosta poděkoval přítomným zastupitelům za udělené hlasy. 

 
11. Volba členů rady města 

 
Mgr. Tomalová 
Starosta a místostarosta jsou ze zákona členy rady města. Na základě dohody koaličních 
volebních stran jsou jako další členové rady navrženi tito zastupitelé: 
Robert Kolařík, Josef Michálek, Mgr. Marek Nesázal, Monika Slováková a JUDr. Jiří Zicha, 
Ph.D. 

 
Mgr. Tomalová se dotázala, zda má někdo jiný návrh. Žádný jiný návrh nebyl vznesen. 
Mgr. Tomalová dále upřesnila schválená pravidla pro volbu členů rady města: 
Každý člen zastupitelstva může zvolit zakroužkováním 5 členů do rady města. Za členy rady 
bude zvoleno maximálně 5 členů zastupitelstva města, kteří získají nadpoloviční počet hlasů 
od všech členů zastupitelstva města (minimálně 11), a to v pořadí podle počtu hlasů. Bude-li 
na pátém a dalších místech shodně počtu hlasů, avšak nejméně 11, provede se druhé kolo 
volby mezi těmito zastupiteli o takový počet míst v radě města, který je třeba doplnit po prvním 
kole. Rozhoduje opět pořadí podle počtu hlasů a je nutný nadpoloviční počet ze všech, tedy 
nejméně 11. Každý člen zastupitelstva přidělí hlas maximálně takovému počtu kandidátů, kolik 
členů rady města se má doplnit. Pokud nebude volba po druhém kole dokončena, přeruší 
předsedající zasedání a provede se dohodovací řízení. Po něm proběhne volba neobsazených 
míst jako v prvním kole. 
Každý člen zastupitelstva obdržel hlasovací lístek a provedl volbu uvedeným způsobem. 

 
Starosta přerušil zasedání do zpracování výsledků volby členů rady města a požádal přítomné, 
aby neopouštěli zasedací místnost. 

 
Starosta předal slovo předsedkyni volební komise, aby přednesla zprávu o výsledku volby 
členů rady města. 

 
Zpráva o výsledku volby členů do rady města: 

 
Mgr. Tomalová 
Bylo vydáno 20 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 20 platných hlasovacích lístků. Členy 
Rady města Luhačovice byli zvoleni: 
Robert Kolařík, 19 hlasy 
Josef Michálek, 19 hlasy 
Mgr. Marek Nesázal, 18 hlasy 
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Monika Slováková, 19 hlasy 
JUDr. Jiří Zicha, Ph.D. 20 hlasy 

 
Usnesení 9/Z1/2022–2026 
Zastupitelstvo města Luhačovice 
volí 
Radu města Luhačovice pro volební období let 2022–2026 ve složení: 
Robert Kolařík, 19 hlasy 
Josef Michálek, 19 hlasy 
Mgr. Marek Nesázal, 18 hlasy 
Monika Slováková, 19 hlasy 
JUDr. Jiří Zicha, Ph.D. 20 hlasy 
Usnesení: Přijato 

 
Starosta poblahopřál zvoleným členům rady města. 

 
12. Zřízení výborů zastupitelstva města 

 
Starosta informoval, že v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 zákona o obcích je třeba zřídit 
finanční a kontrolní výbor a zvolit jejich složení. Zároveň navrhl zřídit rovněž stavební výbor. 
Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné, přitom počet jejich členů musí být lichý. 
Jejich členy nemohou být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby 
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadě. Ze zkušeností z činnosti těchto 
výborů je vhodné, aby výbory pracovaly nejméně v pětičlenném složení, přitom není 
podmínkou, aby členové výborů byli členy zastupitelstva města. Zákon o obcích ukládá pouze 
povinnost, aby předsedové těchto výborů byli členy zastupitelstva. Navrhl, aby kontrolní a 
stavební výbor byly pětičlenné a finanční výbor sedmičlenný. 

 
Starosta přednesl návrh usnesení, k tomuto návrhu nebyl podán protinávrh. 

 
Usnesení 10/Z1/2022–2026 
Zastupitelstvo města Luhačovice 
zřizuje 
výbory kontrolní, finanční a stavební. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato 

 
13. Volba předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města 

 
Mgr. Tomalová 
Výbory se volí tajným hlasováním. Předsedové výborů budou voleni jednotlivě, ostatní členové 
výborů budou poté voleni společně. 

 
Podle návrhu zvolených stran je do funkce předsedy kontrolního výboru navržen Mgr. Roman 
Lebloch. 

 
Mgr. Tomalová se dotázala, zda má někdo jiný návrh. Žádný jiný návrh nebyl vznesen. 

Každý člen zastupitelstva obdržel hlasovací lístek a provedl volbu dříve uvedeným způsobem. 

Starosta přerušil zasedání do zpracování výsledků volby předsedy kontrolního výboru a 
požádal přítomné, aby neopouštěli zasedací místnost. 
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Zpráva o výsledku volby předsedy kontrolního výboru 
 

Mgr. Tomalová 
Volba předsedy kontrolního výboru proběhla tajným hlasováním. Bylo vydáno 20 hlasovacích 
lístků. Odevzdáno bylo 20 platných hlasovacích lístků. Mgr. Roman Lebloch obdržel 20 hlasů. 
Stal se tak předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města. Blahopřeji. 

 
Usnesení 11/Z1/2022–2026 
Zastupitelstvo města Luhačovice 
volí 
Mgr. Romana Leblocha, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice předsedou kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Luhačovice pro volební období let 2022–2026. 
Hlasování Pro: 20 Usnesení: Přijato 

 
14. Volba členů kontrolního výboru zastupitelstva města 

 
Mgr. Tomalová navrhla, aby byl kontrolní výbor doplněn o členy, kteří byli navrženi jednotlivými 
stranami: Mgr. Radek Bednařík, Ing. Petra Goněcová, Ing. Michal Kolařík a Bc. Michal Kubela. 

 
Mgr. Tomalová se dotázala, zda má někdo jiný návrh. Žádný jiný návrh nebyl vznesen. 
Mgr. Tomalová dále upřesnila schválená pravidla pro volbu členů výborů. Každý člen 
zastupitelstva může zvolit zakroužkováním 4 členy výboru. Budou zvoleni kandidáti, kteří 
získají nadpoloviční počet hlasů od všech členů zastupitelstva města. 

 
Každý člen zastupitelstva obdržel hlasovací lístek a provedl volbu dříve uvedeným způsobem. 

 
Starosta přerušil zasedání do zpracování výsledků volby členů kontrolního výboru a požádal 
přítomné, aby neopouštěli zasedací místnost. 

Zpráva o výsledku volby členů kontrolního výboru 

Mgr. Tomalová 
Bylo vydáno 20 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 20 platných hlasovacích lístků. Členy 
kontrolního výboru Zastupitelstva města Luhačovice byli zvoleni: 
Mgr. Radek Bednařík, 20 hlasy 
Ing. Petra Goněcová 20 hlasy 
Ing. Michal Kolařík 20 hlasy 
Bc. Michal Kubela 20 hlasy 

 
Usnesení 12/Z1/2022–2026 
Zastupitelstvo města Luhačovice 
volí 
kontrolní výbor Zastupitelstva města Luhačovice pro volební období let 2022–2026 ve složení: 
Mgr. Radek Bednařík, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice, 20 hlasů 
Ing. Petra Goněcová, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice, 20 hlasů 
Ing. Michal Kolařík, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice, 20 hlasů 
Bc. Michal Kubela, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice. 20 hlasů 
Usnesení: Přijato 
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15. Volba předsedy finančního výboru zastupitelstva města 
 

Mgr. Tomalová 
Podle návrhu zvolených stran je do funkce předsedy finančního výboru navržen Mgr. Mgr. 
Přemysl Janík. 

 
Mgr. Tomalová se dotázala, zda má někdo jiný návrh. Žádný jiný návrh nebyl vznesen. 

Každý člen zastupitelstva obdržel hlasovací lístek a provedl volbu dříve uvedeným způsobem. 

Starosta přerušil zasedání do zpracování výsledků volby předsedy finančního výboru a 
požádal přítomné, aby neopouštěli zasedací místnost. 

Zpráva o výsledku volby předsedy finančního výboru 

Mgr. Tomalová 
Volba předsedy finančního výboru proběhla tajným hlasováním. Bylo vydáno 20 hlasovacích 
lístků. Odevzdáno bylo 19 platných hlasovacích lístků. Mgr. Mgr. Přemysl Janík obdržel 18 
hlasů. Stal se tak předsedou finančního výboru zastupitelstva města. Blahopřeji. 

 
Usnesení 13/Z1/2022–2026 
Zastupitelstvo města Luhačovice 
volí 
Mgr. Mgr. Přemysla Janíka, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice předsedou finančního výboru 
Zastupitelstva města Luhačovice pro volební období let 2022–2026. 
Hlasování Pro: 18 Usnesení: Přijato 

 
16. Volba členů finančního výboru zastupitelstva města 

 
Mgr. Tomalová navrhla, aby byl finanční výbor doplněn o členy, kteří byli navrženi jednotlivými 
stranami: Ing. Jaroslav Hubáček, Ing. Jan Křenek, Mgr. Dalibor Liška, MUDr. David Rumpík, 
Ph.D., Mgr. Lenka Semelová, DiS. a Ing. Libor Slezák. 

 
Mgr. Tomalová se dotázala, zda má někdo jiný návrh. Žádný jiný návrh nebyl vznesen. 

Každý člen zastupitelstva obdržel hlasovací lístek a provedl volbu dříve uvedeným způsobem. 

Starosta přerušil zasedání do zpracování výsledků volby členů finančního výboru a požádal 
přítomné, aby neopouštěli zasedací místnost. 

Zpráva o výsledku volby členů finančního výboru 

Mgr. Tomalová 
Bylo vydáno 20 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 20 platných hlasovacích lístků. Členy 
finančního výboru Zastupitelstva města Luhačovice byli zvoleni: 
Ing. Jaroslav Hubáček, 17 hlasy 
Ing. Jan Křenek, 19 hlasy 
Mgr. Dalibor Liška, 16 hlasy 
MUDr. David Rumpík, Ph.D. 20 hlasy 
Mgr. Lenka Semelová, DiS. 19 hlasy 
Ing. Libor Slezák 20 hlasy 
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Usnesení 14/Z1/2022–2026 
Zastupitelstvo města Luhačovice 
volí 
finanční výbor Zastupitelstva města Luhačovice pro volební období let 2022–2026 ve složení: 
Ing. Jaroslav Hubáček, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice, 17 hlasů 
Ing. Jan Křenek, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice, 19 hlasů 
Mgr. Dalibor Liška, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice, 16 hlasů 
MUDr. David Rumpík, Ph.D., bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice, 20 hlasů 
Mgr. Lenka Semelová, DiS., bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice, 19 hlasů 
Ing. Libor Slezák, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice 20 hlasů 
Usnesení: Přijato 

 
17. Volba předsedy stavebního výboru zastupitelstva města 

 
Mgr. Tomalová 
Podle návrhu zvolených stran je do funkce předsedy stavebního výboru navržen Ing. Martin 
Plášek. 

 
Mgr. Tomalová se dotázala, zda má někdo jiný návrh. Žádný jiný návrh nebyl vznesen. 

Každý člen zastupitelstva obdržel hlasovací lístek a provedl volbu dříve uvedeným způsobem. 

Starosta přerušil zasedání do zpracování výsledků volby předsedy stavebního výboru a 
požádal přítomné, aby neopouštěli zasedací místnost. 

Zpráva o výsledku volby předsedy stavebního výboru 

Mgr. Tomalová 
Volba předsedy stavebního výboru proběhla tajným hlasováním. Bylo vydáno 20 hlasovacích 
lístků. Odevzdáno bylo 20 platných hlasovacích lístků. Ing. Martin Plášek obdržel 20 hlasů. 
Stal se tak předsedou stavebního výboru zastupitelstva města. Blahopřeji. 

 
Usnesení 15/Z1/2022–2026 
Zastupitelstvo města Luhačovice 
volí 
Ing. Martina Pláška, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice předsedou stavebního výboru 
Zastupitelstva města Luhačovice pro volební období let 2022–2026. 
Hlasování Pro: 20 Usnesení: Přijato 

 
18. Volba členů stavebního výboru zastupitelstva města 

 
Mgr. Tomalová navrhla, aby byl stavební výbor doplněn o členy, kteří byli navrženi jednotlivými 
stranami: Bc. Jan Buberník, Zdeněk Linhart, Jaroslav Pančocha a Jan Zavřel. 

 
Mgr. Tomalová se dotázala, zda má někdo jiný návrh. Žádný jiný návrh nebyl vznesen. 

 
Každý člen zastupitelstva obdržel hlasovací lístek a provedl volbu dříve uvedeným způsobem. 

 
Starosta přerušil zasedání do zpracování výsledků volby členů stavebního výboru a požádal 
přítomné, aby neopouštěli zasedací místnost. 
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Zpráva o výsledku volby členů stavebního výboru 
 

Mgr. Tomalová 
Bylo vydáno 20 hlasovacích lístků. Odevzdáno bylo 20 platných hlasovacích lístků. Členy 
stavebního výboru Zastupitelstva města Luhačovice byli zvoleni: 
Bc. Jan Buberník, 20 hlasy 
Zdeněk Linhart, 20 hlasy 
Jaroslav Pančocha, 17 hlasy 
Jan Zavřel 19 hlasy 

 
Usnesení 16/Z1/2022–2026 
Zastupitelstvo města Luhačovice 
volí 
stavební výbor Zastupitelstva města Luhačovice pro volební období let 2022–2026 ve složení: 
Bc. Jan Buberník, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice, 20 hlasů 
Zdeněk Linhart, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice, 20 hlasů 
Jaroslav Pančocha, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice. 17 hlasů 
Jan Zavřel, bytem XXXXX, 763 26 Luhačovice 19 hlasů 
Usnesení: Přijato 

V 16:21 h vyhlásil Ing. Ležák přestávku, jednání bylo zahájeno v 16:37 h v počtu 20 členů. 

Starosta 
Zvolením orgánů obce byl vytvořen základní předpoklad pro zabezpečení úkolů v jednotlivých 
oblastech. Děkuji tímto volební a návrhové komisi za provedení voleb, blahopřeji všem členům 
zastupitelstva, kteří byli zvoleni do jeho orgánů, a věřím, že všichni zvolení zastupitelé přistoupí 
zodpovědně k plnění úkolů spojených s rozvojem našeho města, a že budeme vzájemně 
dobře spolupracovat. 

Zákon o obcích v § 120 umožňuje zastupitelstvu zřídit v částech obce osadní výbory. Osadní 
výbor je minimálně tříčlenný, přičemž jeho členy musí být občané, kteří jsou přihlášeni 
k trvalému pobytu v té části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen. Členy osadních výborů 
určí zastupitelstvo, které zároveň zvolí z jejich řad předsedu osadního výboru, přičemž v tomto 
případě nemusí být předseda výboru členem zastupitelstva obce. 

Navrhuji, aby o zřízení a složení osadních výborů zastupitelstvo města rozhodovalo na svém 
dalším zasedání na základě průzkumu, který bude do té doby proveden mezi občany 
jednotlivých místních částí města. 

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

 
Ing. Ležák 

Na základě § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích může být neuvolněným členům 
zastupitelstva obce za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna, její měsíční výši stanoví dle 
§ 72 odst. 3 zákona o obcích zastupitelstvo obce ode dne, který stanoví, nejdříve ode dne 
přijetí usnesení zastupitelstva obce. Zastupitelstvo obce stanoví výši odměn za měsíc, a to 
částkou v celých korunách. Dále dle § 74, odst. 3 zákona o obcích lze v případě souběhu 
výkonu několika funkcí neuvolněnému zastupiteli obce poskytnout měsíční odměnu až do výše 
souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon 
funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo člena 
komise rady obce. Pokud zastupitelstvo obce nerozhodne o poskytnutí odměny jinak, náleží 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší 
odměna schválená zastupitelstvem obce. 
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Maximální výši odměn, kterou lze poskytnout za měsíc za výkon jednotlivých funkcí 
neuvolněným členům zastupitelstva obce stanovuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů. 
Dle velikostní kategorie obce podle počtu obyvatel k 1. lednu 2022 jsou maximální výše odměn 
neuvolněných členů zastupitelstva stanoveny takto: 

 

člen rady 8.687 Kč 

předseda komise rady, výboru zastupitelstva 4.343 Kč 

člen komise rady, výboru zastupitelstva 3.619 Kč 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 2.171 Kč 

 
Návrh na výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva na funkční období 
2022–2026: 

 
člen rady 2.500 Kč 

předseda komise rady, výboru zastupitelstva 1.500 Kč 

člen komise rady, výboru zastupitelstva 1.200 Kč 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí 900 Kč 

 
Dále dle § 84, odst. 2 v) zákona o obcích rozhoduje zastupitelstvo obce o peněžitých plněních 
poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce 
členů výborů a komisí. 

 
Návrh: 400 Kč za jednání. 

 
Usnesení 17/Z1/2022–2026 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
stanoví 
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích výši měsíčních odměn 
neuvolněných členů zastupitelstva pro celé volební období takto: 
člen rady 2.500 Kč 
předseda komise rady, výboru zastupitelstva 1.500 Kč 
člen komise rady, výboru zastupitelstva 1.200 Kč 
neuvolněný člen zastupitelstva 900 Kč 
II. Zastupitelstvo města Luhačovice 
stanoví, 
že v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích budou odměny za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva poskytnuty ode dne přijetí tohoto usnesení. 
V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna 
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 
bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

III. Zastupitelstvo města Luhačovice 
stanoví 
v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích peněžité plnění fyzickým osobám, které jsou 
členy výborů zastupitelstva a komisí rady a nejsou členy zastupitelstva města, s výjimkou 
zaměstnanců města, ve výši 400 Kč za každou účast na jednání výborů a komisí. 
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IV. Zastupitelstvo města Luhačovice 
stanoví, 
že v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích se při souběhu výkonu několika funkcí odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí 
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato 

 
20. Různé 

 
Ing. Ležák 
Na příštím zasedání zastupitelstva města budou členové zastupitelstva seznámeni 
s vedoucími pracovníky Městského úřadu Luhačovice a činností jednotlivých odborů, dále pak 
s řediteli organizačních složek města a jejich činností. 

 
Na prvním zasedání v příštím roce budou rovněž představeni ředitelé příspěvkových 
organizací města a jejich činnost. 

 
Dovolte, abych Vás nyní informoval o možnosti plnění, která lze členům zastupitelstva 
v souvislosti s výkonem funkce poskytnout dle § 80 zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Některá 
plnění lze poskytnout pouze uvolněným členům zastupitelstva obce. Členovi zastupitelstva 
obce lze poskytnout plnění za obdobných podmínek a v obdobné výši jako zaměstnancům 
obce s odkazem na § 79 zákona o obcích (členové zastupitelstva se považují za zaměstnance 
a obec se považuje za zaměstnavatele). 

Návrh možných plnění uvolněným a neuvolněným zastupitelům města z rozpočtu města 
Luhačovice nebo z peněžního fondu: 

1. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, 
místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, 
že spolu vstupují do manželství, a to v souladu s organizační směrnicí města Luhačovice 
„Odměny za zajišťování občanských obřadů“, 

2. příspěvek uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města na pojištění rizik 
spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce v souladu s uzavřenou pojistnou 
smlouvou města Luhačovice, 

3. příspěvek členům zastupitelstva města na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem 
funkce člena zastupitelstva obce v souladu se schváleným rozpočtem města Luhačovice na 
příslušný kalendářní rok, 

4. příspěvek uvolněným členům zastupitelstva města na stravování, na penzijní připojištění, 
na rekreaci, na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a na odměnu při 
významném životním výročí v souladu s organizační směrnicí města Luhačovice „Rozpočet 
sociálního fondu města Luhačovice pro příslušný kalendářní rok“. 

 
Mgr. Mgr. Janík navrhl, aby byli do bodu 3. zahrnuti všichni zastupitelé. 

 
Usnesení 18/Z1/2022–2026 
I. Zastupitelstvo města Luhačovice 
schvaluje 
rozhodnutí o plnění poskytovaných členům zastupitelstva obce v souvislosti s výkonem funkce 
z peněžního fondu města nebo rozpočtu města takto: 

1. příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, 
místostarostu nebo člena zastupitelstva obce pověřeného k přijímání projevu vůle snoubenců, 
že spolu vstupují do manželství, a to v souladu s organizační směrnicí města Luhačovice 
„Odměny za zajišťování občanských obřadů“, 
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2. příspěvek uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstva města na pojištění rizik 
spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce v souladu s uzavřenou pojistnou 
smlouvou města Luhačovice, 

3. příspěvek členům zastupitelstva města na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem 
funkce člena zastupitelstva obce v souladu se schváleným rozpočtem města Luhačovice na 
příslušný kalendářní rok, 

4. příspěvek uvolněným členům zastupitelstva města na stravování, na penzijní připojištění, 
na rekreaci, na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a na odměnu při 
významném životním výročí v souladu s organizační směrnicí města Luhačovice „Rozpočet 
sociálního fondu města Luhačovice pro příslušný kalendářní rok“ a schváleným rozpočtem na 
příslušný kalendářní rok. 
Hlasování Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasoval: 0 Usnesení: Přijato 

 
21. Závěr 

 
Mgr. Tomalová přednesla závěrečnou zprávu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 
Luhačovice s přijatými usneseními. 

 
Závěrem požádal starosta členy nově zvolené Rady města Luhačovice, aby se ihned po 
skončení zasedání zastupitelstva shromáždili v malé zasedací místnosti k neoficiální schůzce 
a informoval o příštím zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční dne 15.12.2022 v 
15:00 h. 

 
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Luhačovice ukončil starosta poděkováním všem 
přítomným za účast v 17:00 h. 

 
 
 
 

Ing. Marian Ležák Daniel Mejzlík 
starosta města místostarosta města 

 
 
 
 
 

Ověřovatelé: Mgr. Mgr. Přemysl Janík ………………………………………. 
 

datum podpisu: ……………………………. 
 
 

JUDr. Jiří Zicha, Ph.D. ...………………………………………. 
 

datum podpisu: ………………………. 
 

Zapsala: Bc. Veronika Vavrysová .………………………………. 
 

datum vyhotovení zápisu: 24.10.2022 


