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- Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, v platném znění 
Usnesení 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Strakonice konaného dne  
17.10.2022 od 15:00 hodin v MěDK Strakonice 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
Program: 
 
1) Volba volební a návrhové komise 

Usnesení č. 1/ZM/2022 
2) Určení ověřovatelů zápisu  (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)  

Usnesení č. 2/ZM/2022 
3) Schválení programu ustavujícího zasedání ZM 

Usnesení č. 3/ZM/2022 
4) Volba starosty a místostarostů: 
     a) určení počtu místostarostů a určení funkcí, pro které budou členové  
         zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 

Usnesení č. 4/ZM/2022 
     b) určení způsobu volby starosty, místostarostů a zbývajících členů RM 

Usnesení č. 5/ZM/2022 
     c) volba starosty 

Usnesení č. 6/ZM/2022 
     d) volba místostarostů 
                                                     Usnesení č. 7/ZM/2022 – č. 8/ZM/2022 
5) Volba dalších členů rady města 

a) stanovení počtu členů RM 
 Usnesení č. 9/ZM/2022 

b) volba zbývajících členů RM 
                                                  Usnesení č. 10/ZM/2022 – č. 13/ZM/2022 
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
    a) zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů  

Usnesení č. 14/ZM/2022 
     b) volba předsedy finančního výboru 

Usnesení č. 15/ZM/2022 
     c) volba předsedy kontrolního výboru 

Usnesení č. 16/ZM/2022 
     d) volba členů finančního výboru 

Usnesení č. 17/ZM/2022 
     e) volba členů kontrolního výboru 

Usnesení č. 18/ZM/2022 
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM (§ 72 odst. 2  
    zákona o obcích)  

Usnesení č. 19/ZM/2022 
8) Pověření obřadníků pro sňatečné obřady 

Usnesení č. 20/ZM/2022 
9) Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování úz. plánovací dokumentace města     
    Strakonice             Usnesení č. 21/ZM/2022 
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1) Volba volební a návrhové komise 
Usnesení č. 1/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
volební komisi ve složení: p. Pavel Zach,DiS. – předseda, RNDr. Ladislav Havel – člen,  
Vít Holeksa - člen 
II. Volí 
návrhovou  komisi ve složení: Mgr. Marie Žiláková – předsedkyně, PhDr. Miroslav Žitný 
– člen, Václav Král - člen 
 
2) Určení ověřovatelů zápisu  
Usnesení č. 2/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Určuje 
dva ověřovatele zápisu: Jan Hrdlička, Ing. Rudolf Oberfalcer ml. 
 
3) Schválení programu ustavujícího zasedání ZM 
Usnesení č. 3/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města (viz zápis) 

 
4) Volba starosty a místostarostů 
a) určení počtu místostarostů a určení funkcí, pro které budou členové 
zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 
Usnesení č. 4/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
pro toto volební období zvolení dvou místostarostů 
II. Určuje, 
že členové zastupitelstva města budou uvolněni pro výkon funkcí obou místostarostů 
 
b) určení způsobu volby starosty a místostarostů a zbývajících členů RM 
Usnesení č. 5/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Schvaluje 
veřejný způsob volby (aklamací) starosty, místostarostů a zbývajících členů RM 
postupem uvedeným předsedajícím  
 
c) volba starosty 
Usnesení č. 6/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
starostou města Strakonice pro toto volební období Mgr. Břetislava Hrdličku 
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d) volba místostarostů 
Usnesení č. 7/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
prvním místostarostou města Strakonice, který bude zastupovat starostu v době jeho 
nepřítomnosti, pro toto volební období pana Ing. Rudolfa Oberfalcera 
Usnesení č. 8/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
druhým místostarostou města Strakonice, který bude zastupovat starostu a prvního 
místostarostu v době jejich nepřítomnosti, pro toto volební období pana Jaroslava 
Horejše 

 
5) Volba dalších členů rady města 

a) stanovení počtu členů RM 
Usnesení č. 9/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Stanoví 
pro toto volební období celkový počet členů Rady města Strakonice na sedm  
 

b) volba zbývajících členů RM 
Usnesení č. 10/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
členem rady města Strakonice pro toto volební období pana Františka Christelbauera 
Usnesení č. 11/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
členem rady města Strakonice pro toto volební období pana Pavla Zacha, DiS. 
Usnesení č. 12/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
členem rady města Strakonice pro toto volební období pana Jana Hrdličku 
Usnesení č. 13/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
členkou rady města Strakonice pro toto volební období paní Mgr. Marii Žilákovou 
 
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 
Usnesení č. 14/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Zřizuje 
finanční výbor a kontrolní výbor 
II. Schvaluje 
počet členů finančního výboru na 5 
III. Schvaluje  
počet členů kontrolního výboru na 7 
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b) volba předsedy finančního výboru 
Usnesení č. 15/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
předsedou finančního výboru RNDr. Ladislava Havla ode dne 17.10.2022 
 

c) volba předsedy kontrolního výboru 
Usnesení č. 16/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
předsedou kontrolního výboru MUDr. Martina Gregoru ode dne 17.10.2022 
 

d) volba členů finančního výboru 
Usnesení č. 17/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
členy finančního výboru: XX ode dne 17.10.2022 
 

e) volba členů kontrolního výboru 
Usnesení č. 18/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Volí 
členy kontrolního výboru: XX ode dne 17.10.2022 

 
7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZM (§ 72 
odst. 2 zákona o obcích)  
Usnesení č. 19/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Stanoví 
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, a podle NV č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění (NV č. 338/2019 Sb.), 
s účinností od 17.10.2022 odměnu neuvolněným členům Zastupitelstva města 
Strakonice v maximální výši uvedené v nařízení vlády č. 318/2017 Sb., v platném 
znění, tj. v následující výši: 
 
člen ZM bez dalších funkcí   2 569 Kč za měsíc 
člen výboru ZM, komise RM  4 281 Kč za měsíc 
předseda výboru ZM, komise RM  5 137 Kč za měsíc 
člen RM            10 274 Kč za měsíc 
 
V případě souběhu výkonu více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva 
města poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva města 
náleží odměna nejvyšší. 
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát, bude odměna náležet ode dne 
složení slibu. 
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového 
zvolení do funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.  
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II. Schvaluje 
v souladu s § 80 odst. 1) a 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, uvolněným členům Zastupitelstva města Strakonice poskytování 
příspěvku na stravování, příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 
odměny při významném životním výročí a příspěvku na podporu zdravotních, kulturních 
a sportovních aktivit, a to za obdobných podmínek a v obdobné výši jako 
zaměstnancům města Strakonice. 
 
8) Pověření obřadníků pro sňatečné obřady 
Usnesení č. 20/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Pověřuje  
každého člena Zastupitelstva města Strakonice zvoleného pro aktuální volební období 
(vyjma starosty a místostarostů města, kteří jsou určeni přímo ze zákona) přijímáním 
prohlášení snoubenců vstupujících spolu do manželství při občanském sňatku dle 
ustanovení § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a 
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. 
 
Členy zastupitelstva města Strakonice pro aktuální volební období jsou:  
Ing. František Burda, DiS., Pavel Drdel, MUDr. Martin Gregora, RNDr. Ladislav Havel, 
Vít Holeksa, Jaroslav Horejš, Martin Horský, Josef Hradský, Mgr. Břetislav Hrdlička, Jan 
Hrdlička, František Christelbauer, Václav Král, Ing. Rudolf Oberfalcer, Ing. Rudolf 
Oberfalcer ml., MUDr. Michal Pelíšek, MBA, Mgr. Ing. Pavel Vondrys, Pavel Zach, DiS., 
Josef Zoch, Ing. Miroslava Zralá, Mgr. Marie Žiláková, PhDr. Miroslav Žitný 
 
9) Určení zastupitele pro spolupráci při pořizování územně plánovací 
dokumentace města Strakonice 
Usnesení č. 21/ZM/2022 
zastupitelstvo města po projednání 
I. Určuje 
na základě § 6 odst. 5 písm. f) ve vazbě na § 43 až § 71 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zastupitele 
Ing. Rudolfa Oberfalcera ml. pro spolupráci při pořizování územně plánovací 
dokumentace města Strakonice na volební období 2022 – 2026 
 
Zasedání zastupitelstva města ukončil starosta v 15:50 hodin. 
 
Datum pořízení usnesení: 17.10.2022 
Zapsala: Eva Mácková 
 
 
 
Mgr. Břetislav Hrdlička v.r.    Ing. Rudolf Oberfalcer v.r.   Jaroslav Horejš v.r. 
     starosta města      místostarosta města    místostarosta města             

Ve Strakonicích dne:     Ve Strakonicích dne:    Ve Strakonicích dne: 


