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VÝPIS usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory, 
které se konalo dne 20. 10. 2022, v kině Kašperské Hory od 17:00 hodin. 
 
 

Přítomni: Bechyně Milan, Ing., Bernardová Bohuslava, Eger Jan, Bc., Havel Jaroslav, Mgr., 
Koubek Ondřej, Ing., Marek Pavel, Mäntl Radek, Mužík Michal, Nová Martina, Mgr., Olšaník 
Miroslav,  Ing., Svoboda Zdeněk, Mgr., Šislerová Petra, MDDr., Voldřich Jan, DIS., Vrhel Radek. 
Omluveni: Weishäupl Kurt 
Nepřítomni:--- 
Dále přítomni: veřejnost dle prezenční listiny 
zapisovatel: Andrea Staňková, Helena Marková. 
pořízení audiozáznamu: ANO 
 
 
PROGRAM 

1. zahájení,  

2. složení slibu zastupitelů,  

3. schválení programu jednání,  

4. volba ověřovatelů zápisu,  

5. informace o vzniku neslučitelnosti funkcí,  

6. určení počtu místostarostů, 

7. určení uvolněných funkcí, 

8. určení způsobu volby, 

9. volba starosty města, 

10. volba místostarosty města, 

11. volba členů rady města, 

12. zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu členů výborů, 

13. volba předsedů kontrolního a finančního výboru,  

14. jmenování členů kontrolního a finančního výboru, 

15. rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva,  

16. právo užívání závěsného odznaku pro svatební obřady (oddávající), 

17. schválení výše odměny oddávajícím, 

18. Program Regenerace Městské památkové zóny Kašperské Hory, 

19. závěr. 

 
 
Zastupitelstvo města zvolilo 

 usnesením č. 7 - starostou města na funkční období 2022-2026 Jana Voldřicha, DiS; 

 usnesením č. 8 - místostarostou města na funkční období 2022-2026 Mgr. Jaroslava Havla; 

 usnesením č. 9 - členem rady města  na funkční období 2022-2026 Pavla Marka; 

 usnesením č. 10 - členkou rady města  na funkční období 2022-2026 Bohuslavu Bernardovou; 

 usnesením č. 11 - členem rady města  na funkční období 2022-2026 Ing. Ondřeje Koubka; 

 usnesením č. 13 - členem a předsedou finančního výboru Mgr. Martinu Novou; 

 usnesením č. 14 - členem a předsedou kontrolního výboru Ing. Miroslava Olšaníka; 

 usnesením č. 15 - za členy  finančního  výboru Jana Plomera a Kateřinu Markovou; 

 usnesením č. 16 - za členy  kontrolního  výboru Jiřího Dražka a Evu Kovaříkovou; 

 



2 

 

Zastupitelstvo města zřídilo: 

 usnesením č. 12 - v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 2  zákona 128/2000 

Sb. o obcích, finanční a kontrolní výbor, a stanovilo počet členů výborů, které budou v období 2022-

2026 pracovat, na tři; 

 
Zastupitelstvo města schválilo: 

 usnesením č. 1 - program ustavujícího jednání dne 20.10.2022 v navrženém znění; 

 usnesením č. 2 - ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města zastupitele Radka 

Vrhela a Ing. Ondřeje Koubka; 

 usnesením č. 4 - provedení volby jednoho místostarosty pro nadcházející funkční období, 

neuvolněného pro výkon funkce; 

 usnesením č. 6 - provedení volby starosty, místostarosty a členů rady města pro nadcházející 

funkční období veřejným hlasováním; 

 usnesením č. 19 - v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, 

stanovení odměny takového člena zastupitelstva jako souhrn stanovených odměn s tím, že do 

souhrnné odměny budou zahrnuty nejvýše odměny za 3 funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva, přičemž do tohoto souhrnu lze zahrnout pouze odměny za výkon funkce člena rady 

města, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva města, předsedy nebo člena komise rady města 

anebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu města; 

 usnesením č. 22 - „Program Regenerace Městské památkové zóny Kašperské Hory, aktualizace pro 

období 2023-2028“; 

 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 usnesením č. 3 - informaci o vzniku neslučitelnosti funkce zastupitele Bc. Jana Egera; 
 
Zastupitelstvo města určilo: 

 usnesením č. 5 - funkci starosty města jako výkon funkce uvolněného zastupitele a výkon funkce 
jednoho místostarosty a tří členů rady města jako funkce neuvolněných zastupitelů. Rada města 
má 5 členů; 

 
 
Zastupitelstvo města stanovilo: 

 usnesením č. 17 - s platností od 1. listopadu 2022,  výši měsíční odměny neuvolněných členů ZM, 

v souladu se z. č. 99/2017 Sb. a nařízením vlády 338/2019 Sb. ve znění pozdějších úprav,  výši 

odměn neuvolněných členů zastupitelstva a oddávajících takto: místostarosta  5.300,00 Kč, člen 

zastupitelstva bez další funkce 1.500,00 Kč, člen rady 2.500,00 Kč, předseda komise  1.000,00 Kč, 

předseda výboru 1.000,00 Kč, člen komise 800,00 Kč, člen výboru 800,00 Kč, člen zvl. orgánu obce 

- přestupkové komise 800,00 Kč. Odměna ve schválené výši bude v případě nástupu náhradníka na 

uprázdněný mandát poskytována ode dne složení slibu, v případě změn obsazení jednotlivých 

funkcí bude odměna poskytovaná ode dne zvolení do příslušné funkce; 

 usnesením č. 18 - s platností od 1. listopadu 2022 výši měsíčních odměn pro fyzické osoby, které 

nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce, 

následovně: předseda komise 1.000,00 Kč, člen komise (majetková, bytová, kulturní, sportovní, 

přestupková) 800,00 Kč, člen výboru (kontrolní, finanční) 800,00 Kč; 

 usnesením č. 21 - pro  členy zastupitelstva města s právem užívat závěsný odznak se státním 

znakem v souladu s § 74 odst. 1 z. č. 128/2000 Sb., tj. neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, 

který bude oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství,  odměnu 

ve výši 1.000,00 Kč / svatební den, maximálně však 2.000,00 Kč/měsíc; 
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Zastupitelstvo města doporučilo: 

 usnesením č. 20 - radě města, aby členy zastupitelstva města, kteří budou moci užívat závěsný 

odznak se státním znakem ve smyslu § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, byli: Bohuslava Bernardová, Ing. Milan Bechyně, Ing. Ondřej Koubek a Mgr. 

Zdeněk Svoboda; 

 
 

Jednání ustavujícího zastupitelstva ukončil starosta města poděkováním předchozímu zastupitelstvu 

za práci pro město.  

Jmenovitě poděkoval bývalé starostce Bohuslavě Bernardové a popřál jí zdraví a štěstí v dalším životě, 

poděkoval těm, kteří se v letošních volbách rozhodli kandidovat, za jejich zájem a vůli pracovat pro 

město Kašperské Hory, pogratuloval zvoleným zastupitelům. 

 

Za všechna sdružení, která do voleb šla, poděkoval také všem voličům, kteří k volbám přišli a odevzdali 

svůj hlas. 

 

Starosta města v samotném závěru poděkoval všem přítomným za účast na ustavujícím jednání 

zastupitelstva a pozval veřejnost na další zasedání zastupitelstva města, které se uskuteční v Horském 

klubu, ve čtvrtek 15. prosince 2022 od 17 hodin. 

 

Konec jednání 18:00 hodin 
 
 
 
 

……………………………………………..     …………………………………………….. 
Jan Voldřich, DiS., starosta     Mgr. Jaroslav Havel, místostarosta 
 
 
 


