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. 7/2018
z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 31. října 2018 od 18:00 hod. v sále muzea
Přítomni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: p. Vedral, Mgr. Špičková
Návrhová komise: Mgr. Kolínková, pí. Štefaniková
Mandátová komise: Mgr. Kuptíková, Mgr. Špičková, p. Kaltounek
Volební komise: p. Jandouš, Ing. Tlustá, p. Ledvinka
Program jednání:
Úvod
Složení slibu členů zastupitelstva města
Schválení programu
Volba starosty a místostarostů
- určení počtu místostarostů
- určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
- určení způsobu volby starosty a místostarostů
- volba starosty
- volba místostarostů
5. Volba členů rady
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
8. Návrh na určení dalších oddávajících
9. Diskuze
10. Závěr
1.
2.
3.
4.

1. Úvod
Zasedání Zastupitelstva města Velvary (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00
hodin dosavadním starostou města PhDr. Radimem Wolákem („dále jen „předsedající“).
Předsedající nejprve poděkoval dosavadním zastupitelům a přivítal nové. Dále poděkoval
veřejnosti na účast ve volbách a všem kandidujícím za snahu přispívat k rozvoji města a za
konsenzuální a konstruktivní přístup při před i povolebních jednáních.
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, že 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 19. 10. 2018). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích byla na úřední desce Městského úřadu Velvary zveřejněna v souladu se zákonem po

1

dobu nejméně 7 dní, a to od 23. 10. 2018 do 31. 10. 2018. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je všech 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Vedrala a Mgr. Špičkovou a zapisovatelem
Ing. Moulise, tajemníka městského úřadu. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Zastupitelstvo města Velvary určilo ověřovateli zápisu p. Vedrala a Mgr. Špičkovou
a zapisovatelem Ing. Moulise. Výsledek hlasování: Pro = 15, Proti = 0, Zdrželi se = 0.
Usnesení bylo schváleno. Jako členy mandátové komise navrhl předsedající určit
Mgr. Kuptíkovou, Mgr. Špičkovou a p. Kaltounka. Výsledek hlasování: Pro = 15, Proti = 0,
Zdrželi se = 0. Usnesení bylo schváleno.
Kontrola osvědčení o zvolení
Mandátová komise provedla kontrolu osvědčení o zvolení. Dále mandátová komise
konstatovala, že na svůj mandát ode dne vyhlášení výsledků voleb do zastupitelstva města
Velvary rezignovala pí. Jitka Schubertová. Na uvolněný mandát nastupuje náhradník p.
Michal Ledvinka. Starosta sdělil důvody, které vedly paní Schubertovou k odstoupení.
Kontrola osvědčení o zvolení proběhla v pořádku. Zastupitelstvo bere na vědomí informaci
mandátové komise o výsledku kontroly osvědčení o zvolení.
2. Složení slibu členů zastupitelstva města
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
složení slibu. 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). Složení slibu proběhlo tak, že zapisovatel – tajemník městského úřadu
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 Velvary a
jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy
zastupitelstva města ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném
archu (příloha č. 2) Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib
s výhradou.
3. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva města a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu. Zastupitelstvo města Velvary schválilo
následující program ustavujícího zasedání:
1. Úvod
2. Složení slibu členů zastupitelstva města
3. Schválení programu
4. Volba starosty a místostarostů
- určení počtu místostarostů
- určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
- určení způsobu volby starosty a místostarostů
- volba starosty
- volba místostarostů
5. Volba členů rady
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
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8. Návrh na určení dalších oddávajících
9. Diskuze
10. Závěr
Výsledek hlasování: Pro = 15, Proti = 0, Zdrželi se = 0. Usnesení bylo schváleno.
4. Volba starosty a místostarostů
Předsedající navrhl schválit volební a návrhovou komisi. Jako členy návrhové komise
předsedající navrhl Mgr. Kolínkovou a pí. Štefanikovou. Zastupitelstvo města schválilo jako
členy návrhové komise Mgr. Kolínkovou a pí. Štefanikovou. Výsledek hlasování: Pro = 15,
Proti = 0, Zdrželi se = 0. Usnesení bylo schváleno. Jako členy volební komise navrhl za
předsedajícího p. Jandouše, dále Ing. Tlustou a p. Ledvinku. Výsledek hlasování: Pro = 15,
Proti = 0, Zdrželi se = 0. Usnesení bylo schváleno.
Předsedající navrhl, aby funkce starosty města byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71
zákona o obcích, ostatní funkce aby byly vykonávány jako neuvolněné. Nikdo nepodal jiný
protinávrh. Zastupitelstvo města určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen
zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn. Výsledek hlasování: Pro = 15, Proti = 0, Zdrželi se
= 0. Usnesení bylo schváleno. Dále předsedající navrhl, aby byli voleni pro následující
volební období dva místostarostové. Zastupitelstvo města schválilo pro následující volební
období 2 místostarosty. Výsledek hlasování: Pro = 15, Proti = 0, Zdrželi se = 0. Usnesení
bylo schváleno.
Předsedající navrhl, aby volba starosty, místostarostů a členů rady byla tajná. Zastupitelstvo
schválilo tajnou volbu starosty, místostarostů a členů rady. Výsledek hlasování: Pro = 15,
Proti = 0, Zdrželi se = 0. Usnesení bylo schváleno. Tajná volba bude probíhat tak, že hlasy
jednotlivými členy zastupitelstva budou odevzdány do připravené hlasovací urny, následně
budou volební komisí spočítány a členům zastupitelstva města bude umožněno výsledek
sčítání zkontrolovat.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta, bude přistoupeno postupně k volbě místostarostů.
O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po
platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva města k podávání návrhů na funkci starosty. Byl
podán následující návrh: Členka zastupitelstva města Ing. Valchářová navrhla zvolit do
funkce starosty města PhDr. Radima Woláka. Žádný další kandidát nebyl na funkci starosty
města navržen. Poté zahájil předsedající tajnou volbu starosty. Zastupitelé odevzdali své
hlasy do hlasovací urny. Volební komise poté hlasy spočítala. Předseda volební komise p.
Jandouš poté seznámil zastupitelstvo města a veřejnost s výsledkem volby. Zastupitelstvo
města Velvary zvolilo starostou města PhDr. Radima Woláka. Výsledek hlasování: Pro = 15,
Proti = 0, Zdrželi se = 0. Usnesení bylo schváleno.
Navrhování kandidátů na funkci místostarostů a volba místostarostů:
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byl podán
následující návrh: Starosta města PhDr. Wolák navrhl zvolit do funkce místostarosty města
Ing. Zdeňka Vojtěchovského. Ing. Vojtěchovský navrhl zvolit do funkce místostarosty města
Ing. Jitku Valchářovou. Nejprve bylo zahájeno tajné hlasování o volbě Ing. Zdeňka
Vojtěchovského na funkci místostarosty. Zastupitelé odevzdali své hlasy do hlasovací urny.
Volební komise poté hlasy spočítala. Předseda volební komise p. Jandouš poté seznámil
zastupitelstvo města a veřejnost s výsledkem volby. Zastupitelstvo města Velvary zvolilo
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místostarostou města Ing. Zdeňka Vojtěchovského. Výsledek hlasování: Pro = 15, Proti = 0,
Zdrželi se = 0. Usnesení bylo schváleno. Poté bylo zahájeno tajné hlasování o volbě Ing.
Jitky Valchářové na funkci místostarosty. Zastupitelé odevzdali své hlasy do hlasovací urny.
Volební komise poté hlasy spočítala. Předseda volební komise p. Jandouš poté seznámil
zastupitelstvo města a veřejnost s výsledkem volby. Zastupitelstvo města Velvary zvolilo
místostarostou města Ing. Jitku Valchářovou. Výsledek hlasování: Pro = 14, Proti = 0,
Zdrželi se = 1. Usnesení bylo schváleno.
5. Volba členů rady
Předsedající oznámil, že při volbě 2 členů rady zastupitelé na hlasovacím lístku u navrženého
člena zastupitelstva uvedou PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE. Poté zahájil přijímání návrhů na
členy rady města. Místostarostka města Ing. Valchářová navrhla zvolit do funkce člena rady
Mgr. Pavla Holého. Členka zastupitelstva města Mgr. Kolínková navrhla zvolit do funkce
člena rady p. Davida Vedrala. Zastupitelé odevzdali své hlasy do hlasovací urny. Volební
komise poté hlasy spočítala. Předseda volební komise p. Jandouš poté seznámil zastupitelstvo
města a veřejnost s výsledkem volby. Zastupitelstvo města Velvary zvolilo jako členy rady
Mgr. Pavla Holého (Pro = 15, Proti = 0, Zdrželi se = 0) a p. Davida Vedrala (Pro = 11, Proti
= 1, Zdrželi se = 3). Usnesení bylo schváleno.
6. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval 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), přičemž 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 může být jen člen
zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru
nemůže být starosta, místostarosta, tajemník městského úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na městském úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Předsedající
zároveň navrhl, 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 = 15,
Proti = 0, Zdrželi se = 0. Usnesení bylo schváleno.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor, který bude mít tři členy,
přičemž za předsedu finančního výboru navrhl p. Vlastimila Jandouše a za členy finančního
výboru navrhl Mgr. Pavla Holého a Ing. Janu Tlustou. Zastupitelstvo města schválilo zřízení
finančního výboru ve složení předseda výboru: p. Vlastimil Jandouš a členové výboru: Mgr.
Pavel Holý a Ing. Jana Tlustá. Výsledek hlasování: Pro = 15, Proti = 0, Zdrželi se = 0.
Usnesení bylo schváleno.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo kontrolní výbor, který bude mít tři členy,
přičemž za předsedu kontrolního výboru navrhl Mgr. Jitku Kolínkovou a za členy kontrolního
výboru navrhl Ing. Františka Saifrta a pí. Šárku Štefanikovou. Zastupitelstvo města schválilo
zřízení kontrolního výboru ve složení předseda výboru: Mgr. Jitka Kolínková a členové
výboru: Ing. František Saifrt a pí. Šárka Štefaniková. Výsledek hlasování: Pro = 15, Proti =
0, Zdrželi se = 0. Usnesení bylo schváleno.
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva
Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva včetně místostarostů byla od 1.
11. 2018 v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, a od 1. 1. 2019 dle nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění
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nařízení vlády č. 202/2018 Sb., poskytována měsíční odměna ve výši 100 % maximální částky
uvedené v nařízení vlády podle vykonávané funkce. Jiný návrh nebyl podán. Následně nechal
předsedající hlasovat o návrhu. Zastupitelstvo města Velvary v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva města ve výši 100 % maximální částky uvedené v nařízení vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, podle vykonávané
funkce, což činí u člena zastupitelstva města částku 1 690,00 Kč měsíčně, u člena rady
částku 6 758,00 Kč měsíčně, u člena výboru částku 2 816,00 Kč měsíčně, u předsedy výboru
částku 3 379,00 Kč měsíčně a u místostarostů částku 30 412,00 Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne 1. 11. 2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil. Zastupitelstvo města Velvary v souladu s § 72 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva města ve výši 100 % maximální částky uvedené v nařízení vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení
vlády č. 202/2018 Sb. podle vykonávané funkce, což činí u člena zastupitelstva města částku
1 808,00 Kč měsíčně, u člena rady částku 7 231,00 Kč měsíčně, u člena výboru částku
3 013,00 Kč měsíčně, u předsedy výboru částku 3 616,00 Kč měsíčně a u místostarostů
částku 32 541,00 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2019 a v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. Výsledek hlasování:
Pro = 14, Proti = 0, Zdrželi se = 1. Usnesení bylo schváleno.
8. Návrh na určení dalších oddávajících
Předsedající navrhl, aby nové zastupitelstvo města schválilo dalšího oddávajícího. Za dalšího
oddávajícího navrhl Mgr. Jitku Kolínkovou, která s návrhem vyslovila souhlas. Zastupitelstvo
města schválilo jako dalšího oddávajícího Mgr. Jitku Kolínkovou. Výsledek hlasování: Pro
= 15, Proti = 0, Zdrželi se = 0. Usnesení bylo schváleno.
9. Diskuze
V rámci diskuze pozval starosta města přítomné na další zasedání zastupitelstva města, které
se bude konat dne 14. listopadu 2018 od 18:00 hodin.
10. Závěr
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva města v 18:50 hodin.

…………………………………..
ověřovatelé zápisu

………………………………
starosta 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. 7/2018
z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva města Velvary
konaného dne 31. 10. 2018 od 18:00 hod. v sále muzea
Zastupitelstvo města určuje:
-

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

Zastupitelstvo města schvaluje:
-

-

program zasedání zastupitelstva města,
ověřovatele zápisu (p. Vedral, Mgr. Špičková), návrhovou komisi (Mgr. Kolínková,
pí. Štefaniková), mandátovou komisi (Mgr. Kuptíková, Mgr. Špičková, p. Kaltounek)
a volební komisi (p. Jandouš, Ing. Tlustá, p. Ledvinka),
pro následující volební období 2 místostarosty města,
tajnou volbu starosty, místostarosty a členů rady,
volbu starosty města – PhDr. Radim Wolák,
volbu místostarosty města – Ing. Zdeněk Vojtěchovský,
volbu místostarosty města – Ing. Jitka Valchářová,
volbu členů rady – Mgr. Pavel Holý, p. David Vedral,
zřízení finančního a kontrolního výboru, které budou tříčlenné,
veřejnou volbu předsedy a členů kontrolního výboru a finančního výboru,
volbu předsedy finančního výboru – p. Vlastimil Jandouš,
volbu členů finančního výboru – Mgr. Pavel Holý, Ing. Jana Tlustá,
volbu předsedy kontrolního výboru – Mgr. Jitka Kolínková,
volbu členů kontrolního výboru – Ing. František Saifrt, pí. Šárka Štefaniková,
jako dalšího oddávajícího Mgr. Jitku Kolínkovou.

Zastupitelstvo města stanoví:
-

odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 100 %
maximální částky uvedené v nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, podle vykonávané funkce, což činí u
člena zastupitelstva města částku 1 690,00 Kč měsíčně, u člena rady částku 6 758,00
Kč měsíčně, u člena výboru částku 2 816,00 Kč měsíčně, u předsedy výboru částku 3
379,00 Kč měsíčně a u místostarostů částku 30 412,00 Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne 1. 11. 2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil. Zastupitelstvo města Velvary v souladu s § 72 a § 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva města ve výši 100 % maximální částky uvedené v nařízení vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve
znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. podle vykonávané funkce, což činí u člena
zastupitelstva města částku 1 808,00 Kč měsíčně, u člena rady částku 7 231,00 Kč
měsíčně, u člena výboru částku 3 013,00 Kč měsíčně, u předsedy výboru částku 3
616,00 Kč měsíčně a u místostarostů částku 32 541,00 Kč měsíčně. Odměna bude
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poskytována ode dne 1. 1. 2019 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
-

informaci mandátové komise o provedené kontrole osvědčení o zvolení,
složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města,
informaci sdělenou starostou města v rámci diskuze.

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

………………………………….
PhDr. Radim Wolák
starosta města

………………………………….
Mgr. Kateřina Špičková, Ph.D.
ověřovatel
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