Tisková zpráva z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Lom
Ve čtvrtek 1.listopadu 2018 od 16. hodin se konalo v Kulturním domě ustavující zasedání
Zastupitelstva města Lom. Zasedání slavnostně zahájila starostka města Kateřina Schwarzová.
Přivítala všechny přítomné, pogratulovala zastupitelům ke zvolení. Po obligatornostech, jenž
vyžaduje zákon, připomněla paní starostka nejen nově zvoleným zastupitelům, že zvolením do funkce
se stali vrcholnými představiteli ve vedení města Lom se svými právy a i povinnostmi a odpovědností
vůči svým voličům.
Přivítala nebývale velké množství mladých zastupitelů, zejména z Loučná a vybídla je ke spolupráci s
tím, že právě oni přinesou nový vítr a energii, mnoho návrhů a nápadů pro zlepšení života v našem
městě. Starostka také vyjádřila své přání, že doufá v to, že tito mladí zastupitelé také získají a
přinesou do našeho města finance v podobě darů, dotací od sponzorů, podporovatelů, dárců a
mecenášů.
Dále zmínila fakt, že někteří z nově či staronově zvolených zastupitelů nejsou ve vedení města Lom
tak úplnými nováčky – například pan zastupitel Vladimír Urban (Strana svobodných občanů) ve
vedení města již pracoval za ODS – v komisi pro bezpečnost a dopravu Rady města Lom a dále byl
členem JSDH města Lom. Pan zastupitel Přemysl Škarka (Strana svobodných občanů) byl v minulém
volebním období za hnutí Lomáci členem majetkové komise Rady města Lom a členem kontrolního
výboru při ZM Lom. Stejně tak jako pan zastupitel Rudolf Hruška ( Žiju v Lomu) byl v minulosti za Věci
veřejné členem Rady města Lom. Dále paní starostka zmínila fakt, že zastupitel Marian Dancso
(OMMO) zahajuje již čtvrté volební období ve vedení města, byť jedno volební období zde byl za
KSČM. U těchto zastupitelů je veliký předpoklad, že již zkušenosti s vedením našeho města mají.
Samozřejmě to platí též o ostatních již letitých zastupitelích.
Poté co vedoucí odboru VvSvKaZ
MÚ Lom a současně zástupkyně registračního úřadu paní
Jaroslava Brzáková informovala o výsledku voleb do ZM Lom a vyzvala všechny zastupitele ke složení
slibu zastupitelů města Lom, jenž byl všemi složen bez výhrad, bylo přistoupeno, po dalších
zákonných bodech, k samotné volbě členů Rady města Lom.
Zastupitelé města Lom na volební období 2018 – 2022
Josef Linda

- ČSSD

Ing. Roman Lafek

- ČSSD

Pavel Barák

- ODS

Ing.Jaroslav Henzl

- ODS

Zdeněk Hadrava

- Žiju v Lomu

Ing.Tomáš Francírek

- Žiju v Lomu

Rudolf Hruška

- Žiju v Lomu

Bc.Marian Dancso

- OMMO

Bc. Kateřina Schwarzová

- Severočeši.cz

MUDr.Zděnka Šteflíková

- Severočeši.cz

Mgr.Martina Šípová, DiS.

- Severočeši.cz

Bc.Ivana Mašková, DiS.

- Severočeši.cz

Ing.Bronislav Schwarz

- Severočeši.cz

Miroslav Třetina
Ing.Zbyněk Vodák

- Severočeši.cz
- Severočeši.cz/TOP 09

Jana Sýkorová

- Severočeši.cz

Vladimír Urban

- Strana svobodných občanů

Bc.Petr Bergman

- Strana svobodných občanů

Klára Plechatá DiS.

- Strana svobodných občanů

Přemysl Škarka

- Strana svobodných občanů

Michaela Machová

- Strana svobodných občanů

Starostkou města Lom se opětovně stala Bc. Kateřina Schwarzová, prvním místostarostou pan
zastupitel Pavel Barák, druhým místostarostou pro věci sociální pan zastupitel Ing. Roman Lafek,
radní pro věci školské, sociální a kulturní Mgr. Martina Šípová, DiS. a Radu města Lom doplnili –
MUDr. Zděnka Šteflíková, Ing. Bronislav Schwarz a Ing. Zbyněk Vodák.
V dalších bodech byly zřízeny dva výbory při ZM Lom a to Kontrolní výbor a Finanční výbor.
Předsedou a dalšími členy Kontrolního výboru byli zvoleni : předseda pan zastupitel Josef Linda (
ČSSD) a členové : pan Miroslav Roštejnský , pan Ing. Tomáš Mařík, pan Ivan Laš a paní Monika
Sobotková. Předsedou Finančního výboru při ZM Lom se stal pan zastupitel Ing. Jaroslav Henzl a
členy : paní Miluška Švarcová, pan Vladimír Eminger, pan Čestmír Novák a pan Zdeněk Lupták.
Diskutována byla osoba pana zastupitele Bc. Mariana Dancsa, jenž nejprve popíral to, že mu byla ze
strany hnutí Severočeši.cz, po volbách, nabízena práce ve vedení města a to přímo v Radě města
Lom. Měl pracovat a pomáhat v Radě města Lom cikánům ( chcete-li Romům) našeho města a být
za ně jaksi zodpovědný, prostě pomáhat jim …. A bylo mu to nabídnuto z toho důvodu, že zastupitel
Bc. M. Dancso má zkušenosti s prací pro cikány, pracuje ve škole v Janově. Pan zastupitel Bc. Marian
Dancso tuto zodpovědnost a práci v Radě města Lom a práci pro občany našeho města odmítl. Na
ustavujícím ZML nejprve popíral tuto nabídku – lhal, ovšem pod tíží argumentů ze strany obou
místostarostů a radního Ing. Schwarze, nakonec přiznal, že mu tato nabídka skutečně přišla a on jí
odmítl. Smysluplné vysvětlení proč, tuto nabídku – pracovat ve vedení našeho města odmítl, pan
zastupitel Bc. M. Dancso nepodal.

V dalším bodě byly stanoveny odměny dle nařízení vlády č. 318/2017 za výkon funkcí – viz tabulka
níže – jde o částky v hrubém před zdaněním :

FUNKCE
Člen zastupitelstva města
Člen rady města
Neuvolněný místostarosta
Předseda výboru ZM
Předseda komise RM
Člen výboru ZM
Člen komise RM

NAVRHOVANÁ a
SCHVÁLENÁ
ČÁSTKA
0 Kč
3 000 Kč
27 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč

MAXIMÁLNÍ ČÁSTKA
DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY
Č. 31/2017
1 690 Kč
6 758 Kč
30 412 Kč
3 379 Kč
3 379 Kč
2 816 Kč
2 816 Kč

Podle zákona o obcích je možné uvolněným a neuvolněným členům ZM z peněžního fondu
města nebo rozpočtu poskytnout příspěvek : viz níže byl schválen
TYP PŘÍSPĚVKU
Příspěvek na pojištění rizik spojených
s výkonem funkce člena ZM

KDO MŮŽE ČERPAT
členové ZM

Právní předpisy stanoví toliko maximální možnou výši odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných zastupitelů a určení konkrétní výše odměny je vyhrazeno zastupitelstvu každé
jednotlivé obce.
V diskuzi zastupitelů zazněly, mimo jiného, požadavky, zde vybíráme asi ten nejdůležitější : pan
zastupitel Vladimír Urban za Stranu svobodných občanů a stejně tak pan zastupitel Zdeněk Hadrava
za Žiju v Lomu a pan zastupitel Bc. Marian Dancso za OMMO požadují obsazení komisí a nabízejí
práci v komisích, jenž zřizuje Rada města Lom.
Pan zastupitel Ing. Tomáš Francírek ( Žiju v Lomu), hovořil za zastupitele z politických uskupení –
OMMO, Strana Svobodných občanů a Žiju v Lomu, svou diskuzi věnoval, mimo jiné, především
měsíčníku Lomská radnice. Vyslovil požadavek, mimo jiné, na to, aby byly v Lomské radnici
uveřejňovány příspěvky od všech politických stran a hnutí v Zastupitelstvu města Lom zastoupených.
(Pozn. – do současné doby nebyl předložen ani jeden. Stejně tak, jako nebyl předložen, ze strany
těchto subjektů či fyzických osob, žádný příspěvek za celá dvě volební období).
Po diskuzi v níž měli prostor občané, konstatovala paní starostka závěr zasedání. Poděkovala za
důvěru, přízeň a podporu a rozloučila se se všemi přítomnými.

