
Z á p i s 

 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo v pondělí dne   

5. listopadu 2018 od 17:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. 

 

Přítomni:  

Mgr. Petr Barda, Ing. Bohuslav Beneš, MVDr. Lukáš Dolejš, Ing. Mgr. Miroslav Doubek,  

Bc. Zdeněk Herout, MUDr. Zdeněk Hobzek, pan Michal Horek, Mgr. Marie Jarošová,  

Mgr. Marie Jelenová, pan Tibor Kaleja, paní Alena Knotová, pan Jaroslav Kolář,  

RSDr. Jiří Kotalík, Mgr. Pavel Koutník, JUDr. Martin Kupec, Ph.D., Ing. Jaroslav Mácha,  

pan Jaroslav Peták, pan Michal Polanecký, pan Karel Procházka, Ing. Ivan Radosta,  

Mgr. Ondřej Šimánek.  

 

Zasedání Zastupitelstva města Milevska zahájil dosavadní starosta pan Ing. Ivan Radosta, který 

konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích, v platném znění. Paní tajemnice Ing. Vladimíra Štorková konstatovala, že je přítomno 21 

zastupitelů, schůze je tedy usnášeníschopná. Provedením zápisu byla pověřena Petra Slunečková 

a skrutátorkou Iveta Jelínková.  

 

Program: 

 

  1. Zahájení – zjištění účasti zastupitelů 

  2. Seznámení s výsledky voleb 

  3. Složení slibu 

  4. Jmenování ověřovatelů zápisu 

  5. Volba volební komise a návrhové komise  

  6. Stanovení počtu členů rady města 

  7. Volba starosty 

  8. Volba místostarosty (místostarostů) a dalších členů rady města  

  9. Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a člena  

      výborů či komisí 

10. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru ZMM 

11. Další organizační záležitosti 

12. Závěr 

 

Ing. Ivan Radosta dal hlasovat o návrhu programu s tím, že byl upraven název bodu č. 5 a 

vypuštěn bod „Zpráva návrhové komise – návrh a přijetí usnesení z ustavujícího zasedání ZMM“. 

 

Hlasování:  

Přítomno: 21  pro-20, proti-1, zdrželi se-0           

Program ustavující schůze byl přijat. 

 

2. Seznámení s výsledky voleb 

 

JUDr. Jana Čunátová seznámila s výsledky voleb:  

Česká strana sociálně demokratická získala 3884 odevzdaných hlasů. Tomu odpovídá 1 mandát. 

Za Českou stranu sociálně demokratickou byl zvolen za člena Zastupitelstva města Milevska: 

Ing. Jaroslav Mácha. 
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ANO 2011 získalo 6295 odevzdaných hlasů. Tomu odpovídají 2 mandáty. Za ANO 2011 byli 

zvoleni za členy Zastupitelstva města Milevska: Tibor Kaleja, JUDr. Martin Kupec, Ph.D. 

 

Nezávislí a TOP 09 získali 6214 odevzdaných hlasů. Tomu odpovídají 2 mandáty. Za TOP 09 

byli zvoleni za členy Zastupitelstva města Milevska: Mgr. Pavel Koutník, MVDr. Lukáš Dolejš. 

 

Občanská demokratická strana získala 14665 odevzdaných hlasů. Tomu odpovídá 6 mandátů. Za 

Občanskou demokratickou stranu byli zvoleni za členy Zastupitelstva města Milevska:   

Bc. Zdeněk Herout, Mgr. Marie Jelenová, MUDr. Zdeněk Hobzek, Michal Polanecký,  

Mgr. Ondřej Šimánek, Jaroslav Peták. 

 

JIHOČEŠI 2012 získali 16318 odevzdaných hlasů. Tomu odpovídá 6 mandátů.  

Za JIHOČECHY 2012 byli zvoleni za členy Zastupitelstva města Milevska: Ing. Ivan Radosta, 

Mgr. Petr Barda, Karel Procházka, Mgr. Marie Jarošová, Jaroslav Kolář, Michal Horek. 

 

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová získala 3756 odevzdaných 

hlasů. Tomu odpovídá 1 mandát. Za KDU-ČSL byla zvolena za členku Zastupitelstva města 

Milevska: Alena Knotová. 

 

Strana svobodných občanů získala 4764 odevzdaných hlasů. Tomu odpovídá 1 mandát.  

Za Stranu svobodných občanů byl zvolen za člena Zastupitelstva města Milevska:  

Ing. Mgr. Miroslav Doubek. 

 

Komunistická strana Čech a Moravy získala 6219 odevzdaných hlasů. Tomu odpovídají 2 

mandáty. Za Komunistickou stranu Čech a Moravy byli zvoleni za členy Zastupitelstva města 

Milevska: Ing. Bohuslav Beneš, RSDr. Jiří Kotalík. 

 

3. Složení slibu 

 

Ing. Bohuslav Beneš přečetl slib: „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 požádal zastupitele, aby na výzvu paní tajemnice 

přistupovali postupně a svůj souhlas potvrdili prohlášením "slibuji" a podpisem.  

 

Ing. Beneš poučil členy zastupitelstva, že dle § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou znamená zánik mandátu 

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

 

4. Jmenování ověřovatelů zápisu 

 

V souladu s jednacím řádem ZMM byli určeni ověřovateli zápisu:   

pan Karel Procházka, Ing. Jaroslav Mácha. 

 

Ing. Beneš navrhl, aby jednání zastupitelstva probíhalo dle platného jednacího řádu ZMM, 

kterým je mimo jiné upraveno, že o obsazení funkce starosty, místostarosty a členů rady, se 

rozhoduje tajnou volbou. Dal o tomto návrhu hlasovat: 

Hlasování:  

Přítomno:  21   pro-19, proti-1, zdržel se-1        
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5. Volba volební komise a návrhové komise 

 

Volební komise byla zvolena ve složení: 

RSDr. Jiří Kotalík, Mgr. Marie Jarošová, paní Alena Knotová. 

Hlasování:  

Přítomno:  21  pro-20, proti-0, zdrželi se-1 

Předsedou volební komise byl určen: RSDr. Jiří Kotalík. 

 

Návrhová komise byla zvolena ve složení:  

 

Ing. Mgr. Miroslav Doubek, Mgr. Petr Barda, MUDr. Zdeněk Hobzek. 

Hlasování:  

Přítomno: 21  pro-19, proti-0, zdrželi se-2 

Mluvčí návrhové komise byl určen: Ing. Mgr. Miroslav Doubek. 

 

6. Stanovení počtu členů rady města 

 

Ing. Beneš navrhl, aby Rada města Milevska pracovala v 7 členném složení a nechal o tomto 

návrhu hlasovat. 

 

Usnesení č. 01/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) zákona o obcích stanovuje počet členů Rady 

města Milevska na 7. 

Přítomno: 21 pro-19, proti-0, zdržel se-2 

 

Hlasování: 

Herout, Hobzek, Polanecký, Peták, Knotová, Kupec, Kaleja, Dolejš, Koutník, Barda, Horek, 

Radosta, Jarošová, Kolář, Procházka, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

Zdržel se: Šimánek, Jelenová. 

 

7. Volba starosty 

 

Dále Ing. Beneš navrhl, aby funkce starosty města Milevska byla vykonávána jako uvolněná 

funkce ve smyslu § 71 zákona o obcích 128/2000. 

 

Usnesení č. 02/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 

starosty města Milevska bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Přítomno:  21  pro-20, proti-0, zdržel se-1 

 

Hlasování: 

Herout, Hobzek, Jelenová, Polanecký, Peták, Knotová, Kupec, Kaleja, Dolejš, Koutník, Barda, 

Horek, Radosta, Jarošová, Kolář, Procházka, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

Zdržel se: Šimánek.  
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Dle jednacího řádu ZMM bodu 8.4. byla zahájena volba starosty. Ing. Beneš požádal volební 

strany a seskupení, aby předložily návrhy na volbu starosty města.  

 

Pan Mgr. Barda navrhl na starostu pana Ing. Ivana Radostu. Pan Ing. Ivan Radosta přijal 

kandidaturu. 

  

Bc. Herout – vznesl pozměňující návrh, aby byl určen celkový počet uvolněných funkcionářů. 

 

Ing. Beneš nechal hlasovat, zda se bude hlasovat o návrhu Bc. Herouta, že pro výkon funkce 

starosty a místostarosty města Milevska budou tito dlouhodobě uvolněni. 

 

Hlasování: 

Herout, Hobzek, Jelenová, Polanecký, Peták, Knotová, Kupec, Kaleja, Dolejš, Koutník, Barda, 

Horek, Radosta, Jarošová, Kolář, Procházka, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

Zdržel se: Šimánek.  

Návrh byl přijat. 

Přítomno:  21  pro-20, proti-0, zdržel se-1 

 

Zastupitelé poté hlasovali, zda funkce místostarosty města Milevska bude vykonávána jako 

uvolněná funkce ve smyslu § 71 zákona o obcích 128/2000. 

 

Usnesení č. 03/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 

starosty a místostarosty města Milevska budou tito dlouhodobě uvolněni, další členové rady 

města budou neuvolněni. 

Přítomno: 21  pro-20, proti-0, zdrželi se-1 

 

Hlasování: 

Herout, Hobzek, Jelenová, Polanecký, Peták, Knotová, Kupec, Kaleja, Dolejš, Koutník, Barda, 

Horek, Radosta, Jarošová, Kolář, Procházka, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

Zdržel se: Šimánek. 

Přítomno:  21  pro-20, proti-0, zdržel se-1 

 

Mgr. Šimánek – seznámil přítomné se svým názorem na problém „nevyvěšení“ termínu 

ustavujícího zastupitelstva města Milevska dne 05.11.2018. 

Ing. Mgr. Doubek – vysvětlil své stanovisko k tomuto problému. 

MUDr. Hobzek – navrhl, aby návrhová komise připravila ke schválení usnesení, kterým by 

zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh Mgr. Šimánka. 

Ing. Štorková – vysvětlila, že pozvánka na ustavující jednání ZMM byla zveřejněna v sekci 

jednání zastupitelstva, ale dle vyjádření Ministerstva vnitra a právní kanceláře KVB k pochybení 

nedošlo.  

Mgr. Šimánek – město musí umožnit občanům důležité doklady sledovat i s dálkovým přístupem.  

Mgr. Barda – navrhuje odsouhlasit ústní podání právního zpracování této problematiky. 

Ing. Radosta – dle právního rozboru úřad nepochybil. 

Zastupitelé hlasovali o návrhu MUDr. Hobzka. 
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Usnesení č. 04/18 

ZMM 

bere na vědomí právní problematiku svolávání ustavujícího Zastupitelstva města Milevska 

zpracovanou panem Mgr. Šimánkem, dále poskytnuté vyjádření tajemnice MěÚ Milevska  

Ing. Štorkové a vyjádření sdělené dalšími stranami. 

Přítomno: 21  pro-21, proti-0, zdržel se-0 

 

Hlasování: 

Herout, Šimánek, Hobzek, Jelenová, Polanecký, Peták, Knotová, Kupec, Kaleja, Dolejš, Koutník, 

Barda, Horek, Radosta, Jarošová, Kolář, Procházka, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

 

MUDr. Hobzek navrhl na funkci starosty pana Bc. Zdeňka Herouta. Pan Bc. Zdeněk Herout přijal 

kandidaturu. 

 

RSDr. Jiří Kotalík, předseda volební komise, požádal JUDr. Janu Čunátovou, aby připravila 

hlasovací lístky pro volbu starosty města a popsal způsob volby. Jednotliví zastupitelé upravili 

hlasovací lístky za připravenou zástěnou. Po vložení volebních lístků všech členů zastupitelstva 

města do urny sečetla volební komise hlasy. 

 

RSDr. Kotalík, předseda volební komise, konstatoval, že k volbě starosty města Milevska bylo 

odevzdáno celkem 21 hlasovacích lístků. Jeden hlas byl neplatný. Bc. Zdeněk Herout obdržel 6 

hlasů, pan Ing. Radosta obdržel 14 hlasů.   

Pan Ing. Ivan Radosta byl zvolen starostou města Milevska.  

 

Usnesení č. 05/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

zvolilo do uvolněné funkce starosty města Milevska pana Ing. Ivana Radostu. 

 

8. Volba místostarosty (místostarostů) a dalších členů rady města  

Dále vedl ustavující jednání nově zvolený starosta Ing. Radosta dle zákona o obcích § 91, odst. 1. 

 

Volba místostarosty 

Pan Polanecký navrhl za ODS na pozici pana místostarosty Bc. Zdeňka Herouta. 

Pan starosta navrhl za JIHOČEŠI 2012 na pozici pana místostarosty pana Michala Horka. 

Pan Bc. Zdeněk Herout i pan Michal Horek kandidaturu přijali.   

 

Pan starosta vyhlásil pětiminutovou přestávku. 

 

RSDr. Jiří Kotalík, předseda volební komise, sdělil po přestávce přítomným, že pokračovat se 

bude obdobně jako při volbě starosty. JUDr. Čunátová připravila hlasovací lístky. Po provedeném 

hlasování volební komise opět sečetla hlasy. Předseda volební komise seznámil s výsledky 

hlasování o volbě místostarosty. Celkem bylo odevzdáno 21 platných hlasů. 2 hlasy byly 

neplatné. Pro kandidáta pana Bc. Zdeňka Herouta bylo odevzdáno 7 platných hlasů a pro pana 

Michala Horka bylo odevzdáno celkem 12 platných hlasů. 

RSDr. Kotalík konstatoval, že pan Michal Horek byl zvolen místostarostou města Milevska.  

Pan Michal Horek se krátce představil přítomným. 
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Usnesení č. 06/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

zvolilo do uvolněné funkce místostarosty města Milevska pana Michala Horka.  

 

Volba člena Rady města Milevska navrženého na místo č. 1 

 

Zastupitelé pokračovali volbou dalších členů rady. Pan starosta konstatoval, že se bude ještě volit 

dalších 5 členů rady jednotlivě podle pořadí a přijímal návrhy pro volbu člena Rady města 

Milevska na místo č. 1.  

 

Pan starosta navrhl Mgr. Petra Bardu za neuvolněného člena rady. Pan Mgr. Petr Barda 

kandidaturu přijal. 

 

RSDr. Jiří Kotalík, předseda volební komise, popsal mechanizmus volby jednotlivých členů rady. 

Po ukončení hlasování a sečtení hlasů seznámil s výsledky volby prvního člena rady. Byl navržen 

pan Mgr. Petr Barda. Odevzdáno bylo 21 hlasovacích lístků, 7 lístků bylo neplatných a 14 bylo 

platných. Pan Mgr. Petr Barda byl zvolen do Rady města Milevska.  

 

Usnesení č. 07/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

zvolilo do neuvolněné funkce člena Rady města Milevska pana Mgr. Petra Bardu. 

 

Volba člena Rady města Milevska navrženého na místo č. 2 

 

Pan starosta vyzval zastupitele k podání návrhu na druhého člena Rady města Milevska.  

 

RSDr. Jiří Kotalík navrhl pana Ing. Bohuslava Beneše za člena Rady města Milevska.  

Ing. Bohuslav Beneš kandidaturu přijal. 

Bc. Zdeněk Herout navrhl pana Michala Polaneckého za člena Rady města Milevska. Pan Michal 

Polanecký kandidaturu přijal. 

 

RSDr. Kotalík, předseda volební komise, po ukončení hlasování a sečtení hlasů seznámil 

s výsledky volby druhého člena rady. Byl navržen Ing. Bohuslav Beneš a pan Michal Polanecký. 

Odevzdaných bylo 21 hlasovacích lístků, 2 lístky byly neplatné. Pan Ing. Bohuslav Beneš získal 

11 hlasů a pan Michal Polanecký 8 hlasů. Pan Ing. Bohuslav Beneš byl zvolen do Rady města 

Milevska.  

 

Usnesení č. 08/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

zvolilo do neuvolněné funkce člena Rady města Milevska pana Ing. Bohuslava Beneše. 

 

Volba člena Rady města Milevska navrženého na místo č. 3 

 

Pan starosta navrhl pana JUDr. Martina Kupce na třetího člena Rady města Milevska.  

Pan Bc. Zdeněk Herout navrhl paní Mgr. Marii Jelenovou na členku Rady města Milevska. Pan 

JUDr. Kupec i paní Mgr. Marie Jelenová kandidaturu přijali. 

 

RSDr. Jiří Kotalík, předseda volební komise, opět po ukončení hlasování a sečtení hlasů seznámil 

s výsledky volby třetího člena rady. Byl navržen pan JUDr. Martin Kupec, Ph.D. a paní  
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Mgr. Marie Jelenová. Odevzdáno bylo 21 hlasovacích lístků. Dva lístky byly neoznačeny.  

Pan JUDr. Martin kupec získal 11 hlasů. Paní Mgr. Marie Jelenová získala 8 hlasů.  

Pan JUDr. Martin Kupec, Ph.D. byl zvolen do Rady města Milevska.  

 

Usnesení č. 09/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

zvolilo do neuvolněné funkce člena Rady města Milevska pana JUDr. Martina Kupce, Ph.D. 

 

Volba člena Rady města Milevska navrženého na místo č. 4 

 

RSDr. Jiří Kotalík navrhl Ing. Jaroslava Máchu na čtvrtého člena Rady města Milevska.  

Pan Bc. Zdeněk Herout navrhl za člena Rady města Milevska pana Mgr. Ondřeje Šimánka.  

Pan Ing. Jaroslav Mácha i Mgr. Ondřej Šimánek kandidaturu přijali. 

 

RSDr. Jiří Kotalík, předseda volební komise, po ukončení hlasování a sečtení hlasů seznámil 

s výsledky volby čtvrtého člena rady. Byl navržen pan Ing. Jaroslav Mácha a pan Mgr. Ondřej 

Šimánek. Odevzdáno bylo 18 platných hlasovacích lístků. Pan Ing. Jaroslav Mácha získal 10 

hlasů a Mgr. Ondřej Šimánek získal 8 platných hlasů. Nikdo z těchto navržených kandidátů nebyl 

zvolen. 

 

Pan starosta dal hlasovat, kdo je pro, aby se zopakovala volba se stejnými kandidáty. 

Hlasování: 

Knotová, Kupec, Kaleja, Dolejš, Horek, Radosta, Jarošová, Kolář, Procházka, Doubek, Mácha, 

Beneš, Kotalík. 

Proti: Jelenová, Polanecký, Peták. 

Zdržel se: Herout, Hobzek, Šimánek, Koutník, Barda. 

Přítomno: 21, pro-13, proti-3, zdržel se-5 

 

RSDr. Jiří Kotalík, předseda volební komise, po ukončení opakovaného hlasování a sečtení hlasů 

seznámil s výsledky volby čtvrtého člena rady. Byl navržen pan Ing. Jaroslav Mácha a pan  

Mgr. Ondřej Šimánek. Odevzdáno bylo 21 hlasovacích lístků. 2 lístky nebyly označeny.  

Pan Ing. Jaroslav Mácha získal 12 hlasů a Mgr. Ondřej Šimánek získal 7 platných hlasů.  

Pan Ing. Jaroslav Mácha byl zvolen do Rady města Milevska. 

 

Usnesení č. 10/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

zvolilo do neuvolněné funkce člena Rady města Milevska pana Ing. Jaroslava Máchu. 

 

Volba člena Rady města Milevska navrženého na místo č. 5 

 

Pan starosta navrhl pana Karla Procházku na pátého člena Rady města Milevska. Pan Karel 

Procházka kandidaturu přijal. 

RSDr. Jiří Kotalík, předseda volební komise, po ukončení hlasování a sečtení hlasů seznámil 

s výsledky volby pátého, posledního člena rady. Byl navržen pan Karel Procházka. Odevzdáno 

bylo 21 hlasovacích lístků, 8 lístků nebylo označeno, 13 hlasů bylo pro. Pan Karel Procházka byl 

zvolen do Rady města Milevska.  

 

Usnesení č. 11/18 

Zastupitelstvo města Milevska 



8 

 

zvolilo do neuvolněné funkce člena Rady města Milevska pana Karla Procházku. 

 

9. Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva a člena výborů či 

komisí 

Informace k tomuto materiálu podal pan starosta. V rozpravě k tomuto bodu vystoupili: 

p. Peták – navrhl vyřadit III. část návrhu na usnesení ohledně odměny neuvolněného 

místostarosty, která nebyla zřízena. 

Pan starosta jako předkladatel stáhl část usnesení č. III. z návrhu na usnesení 

 

Ing. Mgr. Doubek – vznesl pozměňující návrh na úpravu usnesení:  

Zastupitelstvo města Milevska 

I. stanovuje v souladu s § 72, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích (obecní 

zřízení) s účinností od 05.11.2018 dle přílohy č. 1 výši měsíčních odměn za výkon jednotlivých 

funkcí neuvolněných členů zastupitelstva s možností kumulace finanční náhrady maximálně 3 

funkcí. V případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka na uvolněný mandát) 

bude poskytována odměna ode dne složení slibu.  

 

p. starosta – navrhl doplnit v upraveném znění. 

Bc. Herout – poděkoval za změnu v odměnách členům komisí RMM a výborů ZMM. 

 

Usnesení č. 12/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

I. stanovuje v souladu s § 72, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích (obecní 

zřízení) s účinností od 05.11.2018 dle přílohy č. 1 výši měsíčních odměn za výkon jednotlivých 

funkcí neuvolněných členů zastupitelstva s možností kumulace finanční náhrady maximálně 3 

funkcí. V případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu náhradníka na uvolněný mandát) 

bude poskytována odměna ode dne složení slibu.  

II. stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích (obecní zřízení) výši peněžitého 

plnění za účast na jednom zasedání v měsíci poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva obce, za výkon funkce předsedy nebo člena výborů či komisí, ve výši schválené 

usnesením ZMM č. 334/18 ze dne 15.02.2018 (viz příloha č. 2). Toto peněžité plnění bude 

poskytováno s účinností ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výborů či komisí.  

Přítomno:  21, pro-21, proti-0, zdržel se-0 

 

Hlasování: 

Herout, Šimánek, Hobzek, Jelenová, Polanecký, Peták, Knotová, Kupec, Kaleja, Dolejš, Koutník, 

Barda, Horek, Radosta, Jarošová, Kolář, Procházka, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

 

10. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru ZMM. 

Pan starosta konstatoval, že ze zákona je nutné zřídit finanční výbor a kontrolní výbor. 

Bc. Herout – doporučil navržené dva výbory rozšířit o osadní výbory, který by nahradil Komisi 

pro místní části RMM. 

Ing. Mgr. Doubek – domnívá se, že zastupitelstvo by mělo vzít na vědomí zřízení těchto dvou 

výborů, protože toto vychází ze zákona. Navrhl, aby osadní výbor fungoval v rámci komise pro 

místní části. 

p. starosta – návrh na zřízení osadního výboru byl vzat na vědomí. 

 

p. Polanecký – informoval přítomné, že např. v Táboře fungují osadní výbory i jako části města. 

Členy osadního výboru tvoří vždy obyvatelé z lokality, pro které byl výbor vytvořen.  
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Bc. Herout – komise pro místní části byla tvořena spíše politicky, než lidmi, kteří v místních 

částech bydlí a lépe do problematiky vidí. 

 

 

Usnesení č. 13/18 

Zastupitelstvo města Milevska 

zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. 

Přítomno:  21, pro-21, proti-0, zdržel se-0 

 

Hlasování: 

Herout, Šimánek, Hobzek, Jelenová, Polanecký, Peták, Knotová, Kupec, Kaleja, Dolejš, Koutník, 

Barda, Horek, Radosta, Jarošová, Kolář, Procházka, Doubek, Mácha, Beneš, Kotalík. 

 

11. Další organizační záležitosti 

 

Pan starosta vyzval jednotlivé kluby zastupitelů, aby pokud možno písemně do pátku  

16.11.2018 odevzdaly na úřad návrhy na složení jednotlivých výborů a komisí, poradních orgánů 

zastupitelstva a rady města. 

 

Pan Polanecký upozornil na nedostatky některých zveřejňovaných dokumentů na stránkách města 

Milevska (vyhlášky, Jednací řád ZMM, apod.) 

 

Paní tajemnice vyzvala členy Zastupitelstva města Milevska k podání podnětů týkající 

se aktualizace Jednacího řádu ZMM. 

 

12. Závěr 

 

Pan starosta poblahopřál zvoleným zastupitelům, členům rady, poděkoval všem za účast  

a spolupráci.  

 

 

Jednání bylo ukončeno ve 20:20 hodin.  

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Radosta 

starosta města 

 

O v ě ř o v a t e l é     zápisu: 

 

Karel Procházka  ………………………………………… 

 

 

Ing. Jaroslav Mácha  …………………………………………  

 

Zapsala:  

Petra Slunečková 


