Město Velvary , náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 617 001, fax 315 617 000, e-mail: el.podatelna@velvary.cz
__________________________________________________________

Z á p i s č. 5/2010
z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 10. listopadu 2010 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: p. Fajgl
Ověřovatelé zápisu: p. Vedral, pí. Vosmíková
Návrhová komise: Mgr. Kolínková, Mgr. Červenková
Mandátová komise: pí. Ortová, p. Majtánik, Ing. Vojtěchovský
Volební komise: Ing. Srb, p. Šťástka, p. Pašek
Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Úvod
Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a mandátové komise
Kontrola osvědčení o zvolení
Složení slibu členů zastupitelstva města
Volba volební a návrhové komise
Volba starosty a místostarosty
Volba dalších členů rady
Zřízení výborů zastupitelstva
Diskuze, různé

1. Úvod
Zasedání Zastupitelstva města Velvary (dále téţ jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00
hodin nejstarším členem zastupitelstva města Mgr. Ivanem Kurzem („dále jen
„předsedající“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva (při prezenci) předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva města podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Předsedající schůze konstatoval, ţe zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo
hlasování (konečný termín lhůty byl dne 29. 10. 2010). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Městského úřadu Velvary zveřejněna v souladu se zákonem po
dobu nejméně 7 dní, a to od 1. 11. 2010 do 10. 11. 2010. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, ţe přítomno je 14 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15), takţe zastupitelstvo
je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
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V úvodu také předsedající vyzval všechny přítomné, aby minutou ticha uctili památku PhDr.
Jana Pömerla, dlouholetého pracovníka Městského muzea ve Velvarech, který zemřel v
pondělí 8. 11. 2010. Poté byla památka PhDr. Jana Pömerla uctěna minutou ticha a
povstáním všech přítomných občanů.
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a mandátové komise
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Vedrala a pí. Vosmíkovou a zapisovatelem Ing.
Moulise, tajemníka městského úřadu. K návrhu nebyly vzneseny ţádné protinávrhy.
Zastupitelstvo města Velvary určilo ověřovateli zápisu p. Vedrala a pí. Vosmíkovou
a zapisovatelem Ing. Moulise. Výsledek hlasování: Pro = 14, Proti = 0, Zdrţeli se = 0.
Usnesení bylo schváleno. Jako členy mandátové komise navrhl předsedající určit
pí. Ortovou, p. Majtánika a Ing. Vojtěchovského. Výsledek hlasování: Pro = 14, Proti = 0,
Zdrţeli se = 0. Usnesení bylo schváleno.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Současně navrhl
doplnit program o nový bod 9) Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města,
původní bod 9) se nově označí jako bod 10). Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Zastupitelstvo města Velvary schválilo následující program ustavujícího zasedání:
1. Úvod
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů
3. Kontrola osvědčení o zvolení
4. Sloţení slibu členů zastupitelstva města
5. Volba volební a návrhové komise
6. Volba starosty a místostarosty
7. Volba dalších členů rady
8. Zřízení výborů zastupitelstva
9. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
10. Diskuze, různé
Výsledek hlasování: Pro = 14, Proti = 0, Zdrţeli se = 0. Usnesení bylo schváleno.
3. Kontrola osvědčení o zvolení
Mandátová komise provedla kontrolu osvědčení o zvolení. Dále mandátová komise
konstatovala, ţe na svůj mandát ode dne vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva města
Velvary rezignovala Bc. Radka Bečvářová a MUDr. Jaroslava Flusserová. Na uvolněné
mandáty nastupují náhradníci pí. Marcela Odvodyová a p. Radek Šťástka. Kontrola
osvědčení o zvolení proběhla v pořádku. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci mandátové
komise o výsledku kontroly osvědčení o zvolení.
4. Složení slibu členů zastupitelstva města
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
sloţení slibu. Před sloţením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, ţe
odmítnutí sloţit slib nebo sloţení 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). Sloţení slibu proběhlo tak, ţe zapisovatel – tajemník městského úřadu
přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, ţe svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva ke sloţení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu
(příloha č. 2) Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou.
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5. Volba volební a návrhové komise
Předsedající navrhl schválit volební a návrhovou komisi. Jako členy návrhové komise
předsedající navrhl Mgr. Kolínkovou a Mgr. Červenkovou. Zastupitelstvo města schválilo
jako členy návrhové komise Mgr. Kolínkovou a Mgr. Červenkovou. Výsledek hlasování: Pro
= 14, Proti = 0, Zdrţeli se = 0. Usnesení bylo schváleno. Jako členy volební komise navrhl
předsedající Ing. Srba, p. Šťástku a p. Paška. Výsledek hlasování: Pro = 14, Proti = 0,
Zdrţeli se = 0. Usnesení bylo schváleno.
6. Volba starosty a místostarosty
Předsedající navrhl, aby volba starosty, místostarosty a členů rady byla tajná. Zastupitelstvo
schválilo tajnou volbu starosty, místostarosty a členů rady. Výsledek hlasování: Pro = 14,
Proti = 0, Zdrţeli se = 0. Usnesení bylo schváleno. Tajná volba bude probíhat tak, ţe hlasy
jednotlivými členy zastupitelstva budou odevzdány do připravené hlasovací urny, následně
budou volební komisí spočítány a případným členům zastupitelstva bude umoţněno výsledek
sčítání zkontrolovat.
Předsedající dále upozornil, ţe nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení ţádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrţeni, přičemţ po platném zvolení
konkrétního kandidáta jiţ nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Členka zastupitelstva Mgr. Červenková navrhla zvolit do funkce starosty
Ing. Jitku Linhartovou. Ţádný další kandidát nebyl na funkci starosty města navrţen. Poté
zahájil předsedající tajnou volbu starosty. Zastupitelé odevzdali své hlasy do hlasovací urny.
Volební komise poté hlasy spočítala. Člen volební komise Ing. Srb poté seznámil
zastupitelstvo a veřejnost s výsledkem volby. Zastupitelstvo města Velvary zvolilo starostkou
města Ing. Jitku Linhartovou. Výsledek hlasování: Pro = 13, Proti = 1, Zdrţeli se = 0.
Usnesení bylo schváleno.
Předsedající předal řízení zasedání zastupitelstva nově zvolené starostce města (dále také
„předsedající“).
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány následující návrhy: Členka zastupitelstva Mgr. Kolínková navrhla zvolit do funkce
místostarosty Ing. Zdeňka Vojtěchovského. Člen zastupitelstva p. Šťástka navrhl zvolit do
funkce místostarosty Mgr. Ivana Kurze. Zastupitelé odevzdali své hlasy do hlasovací urny.
Volební komise poté hlasy spočítala. Člen volební komise Ing. Srb poté seznámil
zastupitelstvo a veřejnost s výsledkem volby. Zastupitelstvo města Velvary zvolilo
místostarostou města Ing. Zdeňka Vojtěchovského (získal 11 hlasů). Druhý kandidát na
místostarostu města Mgr. Kurz získal pouze 3 hlasy. Usnesení bylo schváleno.
7. Volba dalších členů rady
Předsedající oznámila, ţe při volbě 3 členů rady zakrouţkují zastupitelé číslo kandidáta u
jeho jména a příjmení na hlasovacím lístku do maximálního počtu 3 hlasů. Poté zahájila
přijímání návrhů na členy rady města. Člen zastupitelstva p. Majtánik navrhl zvolit do funkce
člena rady p. Davida Vedrala. Členka zastupitelstva pí. Ortová navrhla zvolit do funkce
členky rady Mgr. Miloslavu Červenkovou. Člen zastupitelstva Ing. Srb navrhl zvolit do funkce
členky rady Ing. Jitku Valchářovou. Člen zastupitelstva Mgr. Kurz navrhl zvolit do funkce
členky rady pí. Radku Vosmíkovou. Člen volební komise Ing. Srb poté seznámil zastupitelstvo
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a veřejnost s výsledkem volby. Zastupitelstvo města Velvary zvolilo jako členy rady Ing.
Jitku Valchářovou (13 hlasů) p. Davida Vedrala (10 hlasů) a Mgr. Miloslavu Červenkovou
(10 hlasů). Paní Radka Vosmíková získala pouze 5 hlasů. Usnesení bylo schváleno.
8. Zřízení výborů zastupitelstva
Předsedající úvodem tohoto bodu informovala o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor
[§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemţ
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru můţe být jen
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemůţe být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na městském úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhla, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemţ
kaţdý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Zastupitelstvo města Velvary zřídilo
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. Výsledek hlasování: Pro =
14, Proti = 0, Zdrţeli se = 0. Usnesení bylo schváleno.
Předsedající navrhla, aby volba předsedy a členů kontrolního výboru a finančního výboru
probíhala veřejným hlasováním. Zastupitelstvo města Velvary schválilo veřejnou volbu
předsedy a členů kontrolního výboru a finančního výboru. Výsledek hlasování: Pro = 14,
Proti = 0, Zdrţeli se = 0. Usnesení bylo schváleno.
Volba předsedy finančního výboru
Členka zastupitelstva Mgr. Kolínková navrhla zvolit do funkce předsedkyně finančního
výboru
Ing. Jitku Valchářovou. Zastupitelstvo města Velvary zvolilo do funkce
předsedkyně finančního výboru Ing. Jitku Valchářovou. Výsledek hlasování: Pro = 14,
Proti = 0, Zdrţeli se = 0. Usnesení bylo schváleno.
Volba předsedy kontrolního výboru
Členka zastupitelstva pí. Odvodyová navrhla zvolit do funkce předsedkyně kontrolního výboru
Mgr. Jitku Kolínkovou. Zastupitelstvo města Velvary zvolilo do funkce předsedkyně
kontrolního výboru Mgr. Jitku Kolínkovou. Výsledek hlasování: Pro = 13, Proti = 0,
Zdrţeli se = 1. Usnesení bylo schváleno.
Volba členů finančního výboru
Členka zastupitelstva Mgr. Červenková navrhla zvolit do funkce člena finančního výboru
Ing. Petra Srba. Člen zastupitelstva Mgr. Kurz navrhl zvolit do funkce člena finančního
výboru p. Radka Šťástku. Zastupitelstvo města Velvary zvolilo do funkce člena finančního
výboru Ing. Petra Srba a p. Radka Šťástku. Výsledek hlasování: Pro = 12, Proti = 0,
Zdrţeli se = 2. Usnesení bylo schváleno.
Volba členů kontrolního výboru
Člen zastupitelstva Mgr. Kurz navrhl zvolit do funkce členky kontrolního výboru pí. Radku
Vosmíkovou. Členka zastupitelstva Ing. Valchářová navrhla zvolit do funkce členky
kontrolního výboru Mgr. Miloslavu Červenkovou. Zastupitelstvo města Velvary zvolilo do
funkce člena kontrolního výboru pí. Radku Vosmíkovou a Mgr. Miloslavu Červenkovou.
Výsledek hlasování: Pro = 12, Proti = 0, Zdrţeli se = 2. Usnesení bylo schváleno.
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9. Schválení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
Předsedající v rámci uvedeného bodu navrhla, aby funkce starostky města byla vykonávána
jako uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Předsedající
dále navrhla, aby neuvolněným členům zastupitelstva včetně místostarosty byla v souladu s §
72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši 80 % maximální částky
uvedené v nařízení vlády č. 37/2003 Sb., podle vykonávané funkce, a to ode dne 10. 11. 2010.
Před hlasováním podal člen zastupitelstva města Mgr. Kurz protinávrh, aby poskytované
měsíční odměny byly vypláceny ve výši 100 % maximální částky uvedené v nařízení vlády č.
37/2003 Sb., podle vykonávané funkce, a to ode dne 10. 11. 2010. Předsedající nechala jako
první hlasovat o protinávrhu. Výsledek hlasování: Pro = 1, Proti = 12, Zdrţeli se = 1.
Usnesení nebylo schváleno. Následně nechala hlasovat předsedající o svém návrhu.
Zastupitelstvo města Velvary v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určilo, ţe pro
výkon funkce starostky města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a v souladu s
§ 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného
člena zastupitelstva města ve výši 80 % maximální částky uvedené v nařízení vlády č.
37/2003 Sb., podle vykonávané funkce, coţ činí u zastupitele částku 440,00 Kč měsíčně, u
člena rady částku 1 620,00 Kč měsíčně, u člena výboru částku 1 280,00 Kč měsíčně, u
předsedy výboru částku 1 480,00 Kč měsíčně a u místostarosty částku 19 560,00 Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehoţ se zúčastnil. Výsledek hlasování: Pro = 12,
Proti = 1, Zdrţeli se = 1. Usnesení bylo schváleno.
10. Diskuze, různé
V rámci diskuze vznesla pí. Kubištová dotaz na stav Malovarské ulice po provedené
kanalizaci. Ulice je po dešti zabahněná. Starostka sdělila, ţe toto zjištění bylo s dodavatelskou
firmou projednáno v rámci kontrolního dne, přičemţ dodavatelská firma přislíbila nápravu v
nejbliţším moţném termínu.
Dále vystoupila zastupitelka pí. Ortová, která poděkovala bývalému místostarostovi Mgr.
Kurzovi za práci, kterou v minulém volebním období vykonával pro město a pro Městskou
knihovnu ve Velvarech, zejména za dovoz knih z Kladna. Starostka města se k poděkování
také přidala.
Mgr. Holý navrhl, aby nové zastupitelstvo schválilo druhého oddávajícího. Starostka za
připomínku poděkovala a navrhla, aby zastupitelstvo města schválilo jako dalšího
oddávajícího kromě starostky také členku zastupitelstva Mgr. Miloslavu Červenkovou.
Zastupitelstvo města Velvary schválilo jako dalšího oddávajícího Mgr. Miloslavu
Červenkovou. Výsledek hlasování: Pro = 13, Proti = 0, Zdrţeli se = 1. Usnesení bylo
schváleno.
11. Závěr
Starostka ukončila zasedání zastupitelstva města v 19:03 hodin.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
starostka města
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Město Velvary , náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary
tel. 315 617 001, fax 315 617 000, e-mail: el.podatelna@velvary.cz
__________________________________________________________

U s n e s e n í č. 5/2010
z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 10. 11. 2010 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města určuje:
-

zapisovatelem tajemníka městského úřadu Ing. Radka Moulise,
že pro výkon funkce starostky města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

program zasedání zastupitelstva a jeho změnu,
ověřovatele zápisu (p. Vedral, pí. Vosmíková), návrhovou komisi (Mgr. Červenková,
Mgr. Kolínková), mandátovou komisi (pí. Ortová, p. Majtánik, Ing. Vojtěchovský) a
volební komisi (Ing. Srb, p. Šťástka, p. Pašek),
tajnou volbu starosty, místostarosty a členů rady,
volbu starostky města – Ing. Jitka Linhartová,
volbu místostarosty města – Ing. Zdeněk Vojtěchovský,
volbu členů rady – p. David Vedral, Mgr. Miloslava Červenková a Ing. Jitka
Valchářová,
zřízení kontrolního výboru, který bude tříčlenný,
zřízení finančního výboru, který bude tříčlenný,
veřejnou volbu předsedy a členů kontrolního výboru a finančního výboru,
volbu předsedy finančního výboru – Ing. Jitka Valchářová,
volbu předsedy kontrolního výboru – Mgr. Jitka Kolínková,
volbu členů finančního výboru – Ing. Petr Srb, p. Radek Šťástka,
volbu členů kontrolního výboru – pí. Radka Vosmíková, Mgr. Miloslava
Červenková,
jako dalšího oddávajícího Mgr. Miloslavu Červenkovou.

Zastupitelstvo města stanoví:
-

odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 80 %
maximální částky uvedené v nařízení vlády č. 37/2003 Sb., podle vykonávané funkce,
což činí u zastupitele částku 440,00 Kč měsíčně, u člena rady částku 1 620,00 Kč
měsíčně, u člena výboru částku 1 280,00 Kč měsíčně, u předsedy výboru částku 1
480,00 Kč měsíčně a u místostarosty částku 19 560,00 Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
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Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

informaci mandátové komise o provedené kontrole osvědčení o zvolení,
složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města,
informace sdělené občany a zastupiteli v rámci diskuze.

………………………………….
p. David Vedral
ověřovatel

………………………………….
Ing. Jitka Linhartová
starostka města

………………………………….
pí. Radka Vosmíková
ověřovatel
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