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Zápis z jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory 

dne 20. 10. 2022, v kině Kašperské Hory, začátek: 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: dle prezenční listiny 
zapisovatel: Andrea Staňková, Helena Marková. 
pořízení audiozáznamu: ANO 
 
1. Zahájení  
 
Ustavující zasedání řídil nejstarší člen zastupitelstva – Ing. Milan Bechyně. 
Konstatoval, že je počet přítomných zastupitelů dostatečný tak, aby zastupitelstvo bylo 
usnášeníschopné (přítomnost nadpoloviční většiny zastupitelů 14 z 15). Z ustavujícího jednání 
zastupitelstva, které se řídí aktuálně platným jednacím řádem, byl pořízen audiozáznam pro potřeby 
vytvoření zápisu z jednání zastupitelstva.  

 
 

2. Složení slibu členů zastupitelstva města 
 
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení 
slibu a uvedl, že všichni členové zastupitelstva byli řádně zvoleni ve volbách do zastupitelstev obcí, 
které se konaly 23. a 24. září 2022 a všem vznikl platný mandát  dne 24. září 2022.  
 
Ověření platnosti mandátu proběhlo v souladu s platnou legislativou a na základě výsledků voleb  
schválených Státní volební komisí a registračním úřadem - Městským úřadem Kašperské Hory, který 
následně vydal  Osvědčení o vzniku mandátu jednotlivým zastupitelům. 
 
Předsedající   uvedl  bod programu – složení slibu zastupitelů. Před složením slibu předsedající 
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). 
 
Požádal zastupitele, aby slib vyslechli vstoje, poté předstoupili k předsedajícímu, kde bude podpisová 
listina, nahlas a zřetelně pronesli slovo „slibuji“ a slib stvrdili podpisem. 
 
Předsedající zastupitelstva následně 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 a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“  
 
Předsedající jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva, aby k němu přistoupili, složení slibu 
provedli pronesením slova „slibuji“ a stvrdili jej podpisem na připraveném archu (Příloha č. 1 zápisu – 
slib a podpis slibu zastupitele). Po přečtení jmen všech přítomných zastupitelů také předsedající 
pronesl rovněž nahlas „Slibuji“ a podepsal listinu. 
Omluvený zastupitel složí slib na nejbližším jednání zastupitelstva města, kterému bude přítomen. 
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3. Schválení programu jednání zastupitelstva  
 
Pro ustavující jednání zastupitelstva města byl navržen 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. 
Návrh na změnu / doplnění programu: nebyl. 
 
Návrh usnesení 
Usnesení č. 1 
Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího jednání dne 20.10.2022 v navrženém znění. 
PRO: 14 (Bechyně, Bernardová, Eger, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, 
Šislerová, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
NEPŘÍTOMNO:1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
 
4. Volba ověřovatelů zápisu 
 
Jako ověřovatelé zápisu z ustavujícího jednání Zastupitelstva města Kašperské Hory byli navrženi 
zastupitelé: Radek Vrhel, Ing. Ondřej Koubek. 
 
Jiný návrh: nebyl. 
 
Návrh usnesení 
Usnesení č. 2 
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města 
zastupitele Radka Vrhela a Ing. Ondřeje Koubka. 
 
PRO: 13 (Bechyně,  Bernardová, Eger, Havel, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, Šislerová, 
Voldřich, Vrhel) 
PROTI:  
ZDRŽEL SE: 1 (Koubek) 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
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5. Informace o vzniku neslučitelnosti funkcí 
 
U zvoleného zastupitele Bc. Jana Egera došlo k neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2) a § 55 odst. 4-
8) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů.  Jedná se 
o případ, kdy funkce zastupitele města je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem města, 
zařazeným do městského úřadu, kterou vykonává přímo státní správu vztahující se k územní 
působnosti města. 
V případě neslučitelnosti funkcí podle § 5 odst. 2, která nastane dnem zvolení členem zastupitelstva 
obce, nevysloví příslušné zastupitelstvo zánik mandátu na ustavujícím zasedání, ale umožní takto 
zvolenému členu zastupitelstva obce, aby do 3 dnů po ustavujícím zasedání učinil právní úkon směřující 
ke skončení pracovního poměru. Pokud člen zastupitelstva obce nepředloží do 3 měsíců po 
ustavujícím zasedání příslušnému starostovi nebo primátorovi doklad o tom, že důvod 
neslučitelnosti funkcí pominul (§ 55 odst. 6), postupuje zastupitelstvo obce podle dalších ustanovení 
§ 55 z. č. 491/2001 Sb. a dojde k vyslovení zániku mandátu zastupitelstvem (§ 55 odst. 3 písm. c), příp. 
ředitelem krajského úřadu (§ 55 odst. 4). 
 
Zastupitel Bc. Jan Eger se rozhodl využít  možnosti dle § 55 odst. 6 z. č. 491/2001 Sb.: 
V případě, že zastupitel do 20.01.2023, tj. do 3 měsíců po ustavujícím zasedání zastupitelstva, 
nepředloží starostovi doklad o tom že důvod neslučitelnosti pominul (písemná rezignace, ukončení 
pracovního poměru), vysloví zastupitelstvo zánik jeho mandátu a  den následující po dni zániku 
mandátu na uprázdněný mandát nastoupí  náhradník z téže volební strany (náhradníci v pořadí: 1. Filip 
Kortus. 2. Radim Kachlík, Bcom., 3. Ing. Hana Černá, DiS., 4. Petr Tomek, 5. Jakub Dražek, 6. Václav 
Nový, 7. Zdeněk Jelínek, 8. Kryštof Kocum, 9. Miroslav Kortus, 10. Miroslav Kehart, 11. Petr Jelínek, DiS.) 
 
Návrh usnesení 
Usnesení č. 3 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o vzniku neslučitelnosti funkce zastupitele Bc. Jana 
Egera. 
PRO: 13 (Bechyně, Bernardová, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, 
Šislerová, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 1 (Eger) 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
 
6. Určení počtu místostarostů 
 
Zastupitelstvo určí počet místostarostů, kteří budou tuto funkci vykonávat ve funkčním období 2022-
2026. 
Návrh:  I nadále bude ve funkčním období pracovat jeden místostarosta. 
Jiný návrh: nebyl.  
 
Návrh usnesení  
Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo města schvaluje provedení volby jednoho místostarosty pro nadcházející funkční 
období, neuvolněného pro výkon funkce. 
PRO: 14 (Bechyně, Bernardová, Eger, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, 
Šislerová, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
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7. Určení uvolněných funkcí 
 
Návrh: zachování dosavadního stavu, tj.: starosta – uvolněný po výkon funkce, 1 místostarosta a tři 
členové rady neuvolnění pro výkon funkce. 
Jiný návrh: nebyl. 
 
Návrh usnesení  
Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo města určuje 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. 
PRO: 14 (Bechyně, Bernardová, Eger, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, 
Šislerová, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
 
8. Určení způsobu volby 
 
Návrh: provedení volby starosty, místostarosty a členů rady města veřejnou volbou.  
Jiný návrh: nebyl.  
 
Návrh usnesení  
Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo města schvaluje provedení volby starosty, místostarosty a členů rady města pro 
nadcházející funkční období veřejným hlasováním. 
PRO: 14 (Bechyně, Bernardová, Eger, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, 
Šislerová, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
NEPŘÍTOMNO: (1- Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
 
 
9. Volba starosty města  
 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.  
Návrh (y): člen zastupitelstva Mgr. Svoboda navrhl zvolit starostou Jana Voldřicha, DiS. 
Jiný návrh: nebyl. 
 
Návrh usnesení  
Usnesení č. 7 
Zastupitelstvo města zvolilo starostou města na funkční období 2022-2026 pana Jana Voldřicha, DiS. 
PRO: 13 (Bechyně,  Bernardová, Eger, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, 
Šislerová, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 1 (Voldřich) 
NEPŘÍTOMNO: (1- Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
 
Po přijetí usnesení o volbě starosty předal Ing. Milan Bechyně řízení jednání zastupitelstva nově 
zvolenému starostovi města Janu Voldřichovi, DiS. 
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10. Volba místostarosty města  
 
Starosta zopakoval, že volba proběhne stejně jako v předchozím případě veřejně, pokud bude navržen 
více než jeden kandidát, po platném zvolení konkrétního již nebude v hlasování pokračováno a vyzval 
členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty.   
 
Návrh: Radek Vrhel navrhl zvolit místostarostou Mgr. Jaroslava Havla.  
Jiný návrh: nebyl.  
 
Návrh usnesení  
Usnesení č. 8 
Zastupitelstvo města zvolilo místostarostou města na funkční období 2022-2026 Mgr. Jaroslava Havla. 
PRO: 13 (Bechyně, Bernardová, Eger, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, Šislerová, 
Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 1 (Havel) 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
 
 
11. Volba členů rady města  
 
Na doplnění členů rady města je třeba zvolit další 3 – rada města pracuje v pětičlenném složení, 
starosta a místostarosta jsou členy RM ze zákona. 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k postupnému podávání návrhů na obsazení míst členů rady 
města.  
 
 
1. návrh: Mgr. Zdeněk Svoboda navrhl zvolit členem rady města Pavla Marka. 
 
Návrh usnesení  
Usnesení č. 9 
Zastupitelstvo města zvolilo členem rady města na funkční období 2022-2026: Pavla Marka. 
PRO: 11 (Bechyně, Bernardová, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Svoboda, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 3 (Šislerová, Olšanik, Eger) 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
 
 
2. návrh:  Radek Vrhel navrhl zvolit členem rady města Bohuslavu Bernardovou. 
 
Návrh usnesení  
Usnesení č. 10 
Zastupitelstvo města zvolilo členkou rady města na funkční období 2022-2026: Bohuslavu 
Bernardovou. 
PRO: 10 (Bechyně, Bernardová, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 4 (Eger, Olšanik, Svoboda, Šislerová) 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
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3. návrh: Mgr. Zdeněk Svoboda navrhl zvolit členem rady města Ing. Ondřeje Koubka. 
 
Návrh usnesení  
Usnesení č. 11 
Zastupitelstvo města zvolilo členem rady města na funkční období 2022-2026:  Ing. Ondřeje Koubka. 
PRO: 10 (Bechyně, Bernardová, Havel, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Svoboda, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 4 (Koubek, Eger, Šislerová, Olšanik) 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
 
12. Zřízení finančního a kontrolního výboru a určení počtu členů výborů 
 
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 2 zákona 128/2000 Sb. o obcích, v platném 
znění, o zřízení kontrolního a finančního výboru zastupitelstvo města vždy zřizuje finanční a kontrolní 
výbor.  Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být 
jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).  
 
Návrh: stejně jako dosud ponechat výbory tříčlenné. 
Jiný návrh: nebyl. 
 
Návrh usnesení  
Usnesení č. 12 
Zastupitelstvo města zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 2  zákona 
128/2000 Sb. o obcích, finanční a kontrolní výbor, a stanovuje počet členů výborů, které budou 
v období 2022-2026 pracovat, na tři. 
PRO: 14 (Bechyně, Bernardová, Eger, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, 
Šislerová, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
 
 
13. Volba předsedů finančního a kontrolního výboru 
 
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník úřadu ani 
osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.  
 
Návrh: Mgr. Zdeněk Svoboda navrhl zvolit předsedou finančního výboru Mgr. Martinu Novou. 
Jiný návrh: nebyl. 
 
Návrh usnesení  
Usnesení č. 13 
Zastupitelstvo města zvolilo členem a předsedou finančního výboru Mgr. Martinu Novou. 
PRO: 13 (Bechyně, Bernardová, Eger, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Olšaník, Svoboda, Šislerová, 
Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 1 (Nová) 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
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Po zvolení předsedy finančního výboru předsedající vyzve členy zastupitelstva k podávání návrhů na 
funkci předsedy kontrolního výboru: 
Návrh: Bc. Jan Eger navrhl zvolit předsedou kontrolního výboru Ing. Miroslava Olšaníka. 
Jiný návrh: nebyl. 
 
Návrh usnesení  
Usnesení č. 14 
Zastupitelstvo města zvolilo členem a předsedou kontrolního výboru Ing. Miroslava Olšaníka. 
 
PRO: 13 (Bechyně, Bernardová, Eger, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Svoboda, Šislerová, 
Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 1 (Olšaník) 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
 
 
14. Jmenování členů finančního a kontrolního výboru 
 
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo schválilo počet členů výborů na 3, je třeba jmenovat zbývající 
členy výborů (2).  
 
FINANČNÍ VÝBOR 
Návrhy: člen zastupitelstva Radek Vrhel navrhl zvolit za člena finančního výboru Jana Plomera, Mgr.  
Zdeněk Svoboda navrhl Kateřinu Markovou. 
Jiné návrhy: nebyly. 
 
Návrh usnesení  
Usnesení č. 15 
Zastupitelstvo města zvolilo za členy finančního  výboru Jana Plomera a Kateřinu Markovou. 
 
PRO: 11 (Bechyně, Bernardová, Eger, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, 
Šislerová, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 3 (Eger, Šislerová, Olšaník) 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
 
KONTROLNÍ VÝBOR 
Návrhy: Radek Vrhel navrhl zvolit za člena kontrolního výboru Jiřího Dražka a Mgr. Zdeněk Svoboda 
navrhl Evu Kovaříkovou. 
Jiné návrhy: nebyly. 
 
Návrh usnesení  
Usnesení č. 16 
Zastupitelstvo města zvolilo za členy  kontrolního  výboru Jiřího Dražka a Evu Kovaříkovou. 
PRO: 14 (Bechyně, Bernardová, Eger, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, 
Šislerová, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
NEPŘÍTOMNO: (1- Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
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15. Rozhodnutí o odměnách  neuvolněných členů zastupitelstva 
 
- současně s tímto  rozhodnutím  bylo rozhodnuto i o odměnách pro  fyzické osoby, které nejsou 
členy zastupitelstva za výkon funkce členů komisí, výborů a zvláštních orgánů obce (komise pro 
projednání přestupků) 
 
a) odměňování NEUVOLNĚNÝCH členů ZM 
Odměnu stanovuje zastupitelstvo vždy na začátku funkčního období, usnesení pozbývá platnosti.   
Návrh na stanovení výše měsíční odměny pro období 2022-2026, uvedený v návrhu usnesení, vyšel 
z pracovní schůzky nově zvolených zastupitelů před jednáním ustavujícího zastupitelstva. 
Jiné návrhy: nebyly. 
 
Návrh usnesení 
Usnesení č. 17 
Zastupitelstvo města stanovuje, 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,- Kč 
člen ZM bez další funkce                   1.500,- Kč 
člen RM                                                2.500,- Kč 
předseda komise                                1.000,- Kč 
předseda výboru                                 1.000,- Kč 
člen komise                                             800,- Kč 
člen výboru                                             800,- Kč 
zvl. orgán obce /přest. komise            800,- Kč  
dměna 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. 

 
PRO: 14 (Bechyně, Bernardová, Eger, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, 
Šislerová, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
 
b) odměňování fyzických osob, které NEJSOU ČLENY ZASTUPITELSTVA, ale vykonávají funkce člena 
komise, nebo výboru 
Návrh na stanovení měsíční odměny pro období 2022-2026, uvedený v návrhu usnesení, vyšel 
z pracovní schůzky nově zvolených zastupitelů před jednáním ustavujícího zastupitelstva. 
Jiné návrhy: nebyly. 
 
Návrh usnesení 
Usnesení č. 18 
Zastupitelstvo města stanovuje, 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: 
 

 měsíční odměna ve výši 

předseda komise 1.000,00 Kč 

člen komise (majetková, bytová, kulturní, sportovní, přestupková)     800,00 Kč 

člen výboru (kontrolní, finanční)    800,00 Kč 

Peněžité plnění bude poskytováno čtvrtletně. 
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PRO: 14 (Bechyně, Bernardová, Eger, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, 
Šislerová, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
 
 
c) souhrn odměn NEUVOLNĚNÝCH členů zastupitelstva 
 
KUMULACE ODMĚN při výkonu více funkcí je možná pouze v určitých případech. O poskytování 
souhrnné odměny vždy výslovně rozhoduje zastupitelstvo – pokud (tak) nerozhodne, náleží 
neuvolněnému členovi  zastupitelstva odměna za funkci s nejvyšší odměnou schválenou 
zastupitelstvem, tj. jen jedna odměna.  
Do souhrnu nelze zahrnout (nelze sčítat):   
1) jakoukoliv jinou funkci s funkcí člena zastupitelstva obce,  
2) odměnu starosty s odměnou člena rady,  
3) odměnu místostarosty s odměnou člena rady,  
4) odměnu předsedy a člena téhož výboru nebo jedné a té samé komise.  
 
JE MOŽNÝ MAXIMÁLNĚ souhrn odměn za 3 různé funkce. Do souhrnu lze zahrnout jen odměny za 
výkon funkce:  
1) člena rady,  
2) předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu,  
3) člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu.  
 
Tzn.: jde-li o souběžně vykonávané funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva, 
předsedy nebo člena komise rady nebo předsedy anebo člena zvláštního orgánu obce. V ostatních 
případech ani neuvolněným členům zastupitelstva obce kumulovanou odměnu za výkon více funkcí 
poskytovat nelze. 
 
Návrh usnesení 
Usnesení č. 19 
Zastupitelstvo města Kašperské Hory schvaluje, 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. 
 
PRO: 14 (Bechyně, Bernardová, Eger, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, 
Šislerová, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
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16. Právo užívání závěsného odznaku města pro svatební obřady                                             
 
Pravidla užívání závěsného odznaku se státním znakem stanoví rovněž zákon o obcích 128/2000 Sb. 
v § 108:  
(1) Starosta má právo užívat při významných příležitostech a občanských obřadech závěsný odznak. 
Závěsný odznak má uprostřed velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká republika. 
(2) Rada obce může stanovit, v kterých případech může tento odznak užívat jiný člen zastupitelstva 
obce, nebo tajemník obecního úřadu. 
 Zastupitelstvo města doporučuje radě města členy ZM, kteří mohou přijímat projev vůle snoubenců, že spolu 

vstupují do manželství, následně rada města tyto zastupitele pověří…. Starostovi je dána pravomoc zákonem, 
z praxe je ale vhodné pověřit oddávajících více, kvůli zastupování. Rovněž stanovení odměn pro oddávající je 
součástí dnešního jednání ZM. 

 
Funkci oddávajícího vykonává starosta ze zákona, místostarosta rovněž, a to ve chvíli, kdy ho zastupuje;  
dále o možnost vykonávat svatební obřady projevili zájem tito zastupitelé: Bohuslava Bernardová, Ing. 
Milan Bechyně, Ing. Ondřej Koubek, Mgr. Zdeněk Svoboda. 
Další návrh/zájemce: nebyl. 
 
Návrh usnesení 
Usnesení č. 20 
Zastupitelstvo města doporučuje 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. 
PRO: 14 (Bechyně, Bernardová, Eger, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, 
Šislerová, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
 
17. Schválení výše odměny oddávajícím 
 
V souvislosti s předchozím bodem bylo třeba také stanovit výši odměny pro oddávající. 
(1) Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, 
že spolu vstupují do manželství), může zastupitelstvo obce s přihlédnutím k časové náročnosti a četnosti 
obřadů zvýšit odměnu až o 2.000,00 Kč nad maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce. 
 
V praxi: 2 svatební dny v měsíci = 2.000,00 Kč, 3 svatební dny v měsíci = 2.000,00 Kč. 
*oddávající  nepodléhá  NV 338/2019 Sb., je v pravomoci ZM dle § 74 z. č. 99/2017 
 
Návrh usnesení 
Usnesení č. 21 
Zastupitelstvo města stanovuje 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. 
PRO: 14 (Bechyně, Bernardová, Eger, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, 
Šislerová, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
NEPŘÍTOMNO: 1(Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
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18. Program Regenerace Městské památkové zóny 
 
O schválení návrhu aktualizovaného Programu Regenerace MPZ pro roky 2023 – 2028 požádal vedoucí 
OS Hrad Kašperk, Mgr. Václav Kůs.  
Mgr. Kůs doplnil k předkládanému materiálu: 
„Aktualizovaný dokument vychází z původní studie, kterou vypracovala Architektonická kancelář Ing. 
arch. Karla Hanzlíka a Památkový atelier pod vedením Ing. arch. Jitky Pohořalé.  
Aktualizace se týkala zejména uplynulého období 2017 – 2022, ve kterém probíhala soustavně obnova 
památkových objektů z prostředků Regenerace MPZ, jež poskytuje každoročně Ministerstvo kultury. 
O dotaci pro rok 2023 budeme žádat i v letošním roce, přičemž schválení dokumentu zastupitelstvem 
města zvyšuje koeficient, díky němuž můžeme získat vyšší míru podpory. Děkuji za projednání návrhu.“ 
  
Návrh usnesení 
Usnesení č. 22 
Zastupitelstvo města schvaluje „Program Regenerace Městské památkové zóny Kašperské Hory, 
aktualizace pro období 2023-2028“. 
 
PRO: 14 (Bechyně, Bernardová, Eger, Havel, Koubek, Marek, Mäntl, Mužík, Nová, Olšaník, Svoboda, 
Šislerová, Voldřich, Vrhel) 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 
NEPŘÍTOMNO: 1 (Weishäupl) 
Návrh BYL přijat. 
 
 
19. Závěr 
 
Jednání zastupitelstva ukončil starosta města poděkováním předchozímu zastupitelstvu za jejich práci 
pro město; někteří pokračují i v dalším období, starosta po vyčerpání bodů programu. Jmenovitě 
poděkoval bývalé starostce Bohuslavě Bernardové a popřál jí zdraví a štěstí, poděkoval všem, 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 všem voličům, kteří k volbám přišli a odevzdali svůj 
hlas. 
 
Starosta města poděkoval všem přítomným za účast na ustavujícím jednání zastupitelstva a pozval 
veřejnost na další jednání zastupitelstva města, které se uskuteční v Horském klubu, v termínu: 
15.12.2022 od 17 hodin. 
                    Ukončení jednání: 18:00 hodin. 
 

Ověřeno dne: 26.10.2022 
 
 
Radek Vrhel, v.r., ověřovatel     Ing. Ondřej Koubek, v.r., ověřovatel 
 
 
Jan Voldřich, DiS., starosta, v.r.         Mgr. Jaroslav Havel, místostarosta, v.r.  
 
 
Fyzická příloha zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kašperské Hory dne 20.10.2022:  listina 
prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce. 


