Město Netolice

Zastupitelstvo města Netolice

Zápis
ze zasedání Zastupitelstva města Netolice,
konaného dne 10. 11. 2014 od 17,00 hodin.

Usnesení č. 1- 23/2014
Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17,00 hodin
tajemníkem úřadu panem Ing. Petrem Kotrbou, který přivítal přítomné zastupitele a občany. Uvedl, že
za zastupitele, kteří se vzdali mandátu nastoupili náhradníci slečna Bc. Lucie Reidingerová a pan Ing.
Jan Kuliš. Přítomno je všech 15 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákona o obcích).
Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula
dne 24. 10. 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na
úřední desce Městského úřadu Netolice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 31. 10. 2014 do 10. 11. 2014. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Před zahájením bylo zvoleným 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, v platném znění.
Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s pořízením audio záznamu zasedání. Tajemník úřadu přednesl návrh,
aby dle stávajícího modelu ustavujícímu zasedání zastupitelstva do doby zvolení nového starosty
předsedal nejstarší člen zastupitelstva pan Ing. Jan Kuliš. Návrh byl přijat a tajemník poprosil Ing. Jana
Kuliše, aby se ujal předsednictví.
Složení slibu člena zastupitelstva města
Ing. Jan Kuliš (dále předsedající) uvedl, že nejzávažnějším bodem programu je složení slibu. A
v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva k jeho složení. Složení
slibu proběhlo tak, že předsedající 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“, a
jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva, kteří slib složili pronesením slova „slibuji“ a jeho
podpisem na připraveném archu (příloha č. 3).
Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající určil zapisovatelkou Ivetu Slavíkovou, za ověřovatele zápisu navrhl paní Danu
Mužíkovou a slečnu Bc. Lucii Reidingerovou. Jiný návrh nebyl přednesen, proto vyzval zastupitele
k hlasování o návrhu.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
Návrh byl schválen.
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K přednesenému programu nebyly
vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice
Zastupitelstva města Netolice:

schvaluje

následující

program

zasedání

1. Volba starosty, místostarosty, rady města
1) určení počtu místostarostů
2) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
3) určení způsobu volby starosty, místostarosty, rady. V případě tajné volby –
volba volební a mandátové komise
4) určení počtu členů rady
5) volba starosty
6) volba místostarosty
7) volba členů rady
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
1) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
2) volba předsedy finančního výboru
3) volba předsedy kontrolního výboru
4) volba členů finančního výboru
5) volba členů kontrolního výboru
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
4. Různé - diskuze
Výsledek Hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 1/2014 bylo schváleno.
1. Volba starosty a místostarosty, rady města
1) Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby v souladu s tradicí zastupitelstvo volilo jednoho místostarostu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 2/2014 bylo schváleno.
2) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
Uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty města byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu
§ 71 zákona o obcích. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 3/2014 bylo schváleno.
3) Určení počtu členů rady
Předsedající navrhl, aby počet členů rady města byl stanoven na 5 členů.
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V případě 15členného zastupitelstva není možný jiný počet rady města.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice v souladu s § 99 odst. 3 zákona o obcích určuje, že
počet členů rady je 5.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 4/2014 bylo schváleno.
4) Určení způsobu volby starosty, místostarosty, rady
Předsedající uvedl, že v Netolicích se tradicí stala tajná volba starosty a místostarosty, proto
navrhuje způsob tajného hlasování. Vyzval k přednesení jiného návrhu.
Mgr. Vladimír Pešek navrhuje veřejnou volbu starosty a místostarosty.
Bc. František Sklář uvádí, že tajná volba je volba demokratická s odkazem na jednací řád,
který stanoví určených případech tajnou volbu.
Mgr. Vladimír Pešek uvedl, že veřejnou volbu navrhuje kvůli občanům, kteří na zasedání
přišli. Dále uvedl, že byly vzneseny dva návrhy způsobu volby, o nichž se může hlasovat.
V diskuzi zazněly názory dalších členů zastupitelstva, kteří zdůvodňovali vhodnost obou
forem volby.
Předsedající ukončil diskuzi a uvedl, že bude hlasováno o obou návrzích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje způsob volby starosty, místostarosty a
rady tajným hlasováním.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 9. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 5/2014 nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice schvaluje způsob volby starosty, místostarosty a
rady města veřejným hlasováním.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 6. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 6/2014 bylo schváleno.
5) Volba starosty města
Předsedající vyzval představitele volebních subjektů k přednesení svých návrhů.
Bc. František Sklář uvedl, že volební strany ODS, ČSSD, TOP 09 získaly ve volbách celkem 42 %
hlasů voličů. Proto se zvolení zástupci těchto volebních stran dohodli utvořit jeden blok a
předkládat společné návrhy. Na funkci starosty města navrhují Bc. Františka Skláře.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v jeho platném znění, na volební období 2014 – 2018
pana Bc. Františka Skláře starostou města Netolice.
Výsledek hlasování: Pro 6. Proti 8. Zdrželi se 1.
Usnesení č.7/2014 nebylo schváleno.
Předsedající vyzval Mgr. Vladimíra Peška k přednesení návrhu na funkci starosty. Dana
Mužíková, jíž Mgr. Vladimír Pešek předal slovo, navrhuje na funkci starosty města Mgr.
Vladimíra Peška.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v jeho platném znění, na volební období 2014 – 2018
pana Mgr. Vladimíra Peška starostou města Netolice.
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Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 6. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 8/2014 bylo schváleno.
Předsedající uvedl, že tímto hlasováním byl pan Mgr. Vladimír Pešek zvolen
starostou města a předal mu řízení zasedání.
Starosta města Mgr. Vladimír Pešek poděkoval za své zvolení. Dále poděkoval bývalému
starostovi a bývalému zastupitelstvu za práci a čas věnovaný ve prospěch města. Uvedl, že si
spolu s ostatními váží mandátu, který od občanů obdrželi a který je přesvědčivý. Vyzval
zastupitele ke spolupráci při rozvoji města. Uvedl, že je rád, že ustavujícího zasedání se
zúčastnil velký počet občanů a doufá, že tomu tak bude i nadále. Záměrem sdružení
Nezávislých pro Netolice je být transparentní a otevření ke všem, podporovat komise a různé
občanské aktivity. Poté přistoupil k volbě místostarosty.
6) Volba místostarosty města
Starosta vyzval zastupitele k podání návrhů na funkci místostarosty města. Za sdružení
Nezávislých pro Netolice navrhuje do funkce místostarosty Ing. Pavla Pilaře. Jiný návrh na
funkci místostarosty nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v jeho platném znění, na volební období 2014 – 2018
pana Ing. Pavla Pilaře místostarostou města Netolice.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 6. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 9/2014 bylo schváleno.
7) Volba členů rady
Starosta města vyzval zastupitele k podání návrhů na funkci člena rady města. Ze zákona jsou
jimi starosta a místostarosta. Za sdružení Nezávislí pro Netolice navrhuje tyto zastupitele pana
MVDr. Martina Kubičku, slečnu Ing. Bc. Leonu Bucharovou a paní Helenu Matějekovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v jeho platném znění, na volební období 2014 – 2018
za člena rady Města Netolice pana MVDr. Martina Kubičku.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 6. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 10/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v jeho platném znění, na volební období 2014 – 2018
za člena rady Města Netolice slečnu Ing. Bc. Leonu Bucharovou.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 6. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 11/2014 bylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení) v jeho platném znění, na volební období 2014 – 2018
za člena rady Města Netolice paní Helenu Matějekovou.
Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdrželi se 1.
Usnesení č. 12/2014 bylo schváleno.
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Starosta uvedl, že další návrh na funkci člena rady není možno předložit, neboť proběhlým
hlasováním byli zvoleni zbývající tři členové rady.
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
1) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta navrhl, aby finanční a kontrolní výbor měl dle zvyku sedm členů. Jiný návrh nebyl
přednesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory jsou
sedmičlenné.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 13/2014 bylo přijato.
2) Volba předsedy finančního výboru
Starosta za sdružení Nezávislí pro Netolice navrhuje za předsedkyni finančního výboru paní
Danu Mužíkovou.
Bc. František Sklář uvedl, že za opoziční strany by rád požádal o nadpoloviční členství ve
finančním i kontrolním výboru. Požadavek zdůvodnil tím, že před čtyřmi lety, kdy byli
Nezávislí pro Netolice v opozici, získali nadpoloviční členství v obou výborech i funkci jejich
předsedů. Tím navrhuje na pozici předsedy finančního výboru pana Ing. Petra Kosaře, a po
námitce starosty, že jmenovaný není členem zastupitelstva, s omluvou opravuje návrh na tuto
pozici – pana MUDr. Vítězslava Pužeje.
Starosta uvedl, že ohledně složení kontrolního výboru proběhla jednání se stranami ČSSD,
ODS a TOP 09, jež se sjednotily a toto jednání vyústilo v dohodu o tom, že tzv. trojdohoda
bude mít v kontrolním výboru 5 zástupců, 2 zástupci budou za sdružení Nezávislí pro
Netolice.
Starosta uvedl, že nechtěli rozšiřovat počet členů finančního výboru. Dodal, že v letech 20062010 byl předsedou finančního výboru Ing. Lubomír Štambaský a určitě nebyl členem opozice.
Dále uvedl, že ze statistik a z informací médií zjistil, že nebývá zvykem, aby tyto komise řídila
opozice. Vzhledem k tomu, že je nutné, aby finanční výbor začal pracovat, navrhuje za jeho
členy paní Danu Mužíkovou, paní Jindřišku Šandovou a paní Ing. Moniku Bendovou, které ve
finančním výboru pracovaly v minulém volebním období a výbor fungoval, dále Dušana
Dragouna, prokuristku firmy. Jednoho člena navrhne Helena Matějeková.
Starosta vyzval přítomné k diskuzi.
Bc. František Sklář poukázal na střet zájmů v případě zvolení Dany Mužíkové předsedkyní
finančního výboru, která je členkou představenstva a. s. TJ Netolice a disponuje finančními
prostředky rozpočtu města při financování provozu sportovních aktivit a provozu sportovní
haly. Finanční výbor musí kontrolovat financování města. Žádá, aby v zápise ze zasedání
zastupitelstva bylo uvedeno toto upozornění na riziko střetu zájmů.
Dana Mužíková uvedla, že dostává peníze na provoz sportovní haly, ale jsou to finanční
prostředky určené na správu majetku města.
Ing. Jan Kuliš uvedl, že to právě je střet zájmů.
Ing. Bc. Leona Bucharová uvedla, že bude ráda, když sdružení nezávislých kandidátů
Nezávislí pro Netolice nebude oslovováno jako politická strana. Ve sdružení jsou nezávislí
kandidáti, které ke kandidatuře na stejné kandidátní listině spojil společný cíl. Nabádá ke
konstruktivní diskuzi v zastupitelstvu. Volby ukázaly, že lidé nevolili politické strany, nýbrž
jednotlivé osoby. Nevidí problém v tom, aby byl finanční výbor složen z nezávislých kandidátů
a je schopna rozpoznat střet zájmů.
Ing. Jan Kuliš uvedl, že je dobrým zvykem, ne pravidlem, nechávat kontrolní a finanční
výbor opozici pro vyrovnání, aby řízení města fungovalo demokraticky.
Ing. Pavel Pilař uvedl, že finanční výbor chápe jako nepolitické uskupení a dodává, že
členové, kteří ve finančním výboru pracovali v minulém volebním období, pracovali velmi
dobře. A pro udržení kontinuity města je potřeba, aby finanční výbor začal pracovat.
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Další připomínky nebyly vzneseny.
Starosta přešel k volbě předsedy finančního výboru a opětovně navrhl Danu
Mužíkovou.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí předsedou kontrolního výboru paní Danu
Mužíkovou.
Výsledek hlasování Pro 9. Proti 4. Zdrželi se 2.
Usnesení č. 14/2014 bylo přijato.
Starosta města navrhuje za členy finanční komise paní Jindřišku Šandovou, paní Ing.
Moniku Bendovou, pana Dušana Dragouna. Dalšího člena navrhne paní Helena Matějeková a
dvě místa nabízí trojdohodě.
Helena Matějková navrhuje za členku finančního výboru paní Mgr. Magdalenu Vodrážkovou.
Bc. František Sklář uvedl, že vzhledem k tomu, že jako opozice jsou drceni, nenavrhují své
zástupce do finančního výboru.
Starosta města uvedl, že se vrací k přeskočenému bodu programu a to je
3) Volba předsedy kontrolního výboru
Starosta vyzval zastupitele k podání návrhu na funkci předsedy kontrolního výboru a jeho
členů. Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný návrh, starosta vyzval k hlasování o stažení
bodů volba předsedy kontrolního výboru a volba členů kontrolního výboru z programu jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice stahuje z programu jednání body 2) 3. a 2) 5. –
volba předsedy kontrolního výboru a volba členů kontrolního výboru.
Výsledek hlasování Pro 8. Proti 0. Zdrželi se 7.
Usnesení č. 15/2014 bylo přijato.
4) Volba členů finančního výboru
Starosta přistoupil k volbě členů finančního výboru. Na neobsazená místa navrhuje Václava
Částku a Ing. Arch. Petra Šandu. Poté vyzval zastupitele k hlasování o přednesených návrzích.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí za člena finančního výboru paní
Šandovou.

Jindřišku

Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželo se 6.
Usnesení č. 16/2014 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí za člena finančního výboru paní Ing. Moniku
Bendovou.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželo se 6.
Usnesení č. 17/2014 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí za člena finančního výboru pana Dušana
Dragouna.
Výsledek hlasování Pro 9. Proti 2. Zdrželi se 4.
Usnesení č. 18/2014 bylo přijato.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí za člena finančního výboru paní Mgr. Magdalenu
Vodrážkovou.
Výsledek hlasování Pro 10. Proti 0. Zdrželo se 5.
Usnesení č. 19/2014 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí za člena finančního výboru pana Václava Částku.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželo se 6.
Usnesení č. 20/2014 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Netolice volí za člena finančního výboru pana Ing. Arch. Petra
Šandu.
Výsledek hlasování: Pro 9. Proti 0. Zdrželi se 6.
Usnesení č. 21/2014 bylo přijato
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Tajemník úřadu přednesl návrh usnesení o výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva, jenž
zastupitelé obdrželi spolu s pozvánkou.
Starosta vyzval k podání jiného návrhu.
Bc. František Sklář navrhl hlasovat o navržené výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva
jako o celku. Návrh byl přijat.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města stanoví podle § 72 zákona č. 128/2000 Sb., v platném
znění a podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění výplatu
odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města s platností
od 10. 11. 2014.
Výsledek hlasování: Pro 15. Proti 0. Zdrželi se 0.
Usnesení č. 22/2014 bylo přijato
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města stanoví podle § 72 zákona č. 128/2000 Sb., v platném
znění a podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění tyto odměny
neuvolněným členům zastupitelstva měsíčně takto:
Místostarosta
Člen rady
Předseda výboru a zastupitel (souběh funkcí)
Člen výboru a zastupitel (souběh funkcí)
Zastupitel

3.004 Kč
592 Kč
664 Kč
568 Kč
216 Kč

Výsledek hlasování: Pro 14. Proti 0. Zdrželi se 1.
Usnesení č. 23/2014 bylo přijato
4. Různé – diskuze
Ing. Jitka Maroušková vznesla dotaz na termín příštího zasedání zastupitelstva.
Starosta uvedl, že termín příštího zasedání bude podle plánu 10. 12. 2014.
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Starosta města poděkoval za pozornost a ukončil zasedání zastupitelstva města v 17,50 hodin.

Přílohy zápisu:
1. Prezenční listina
2. Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích
3. Slib člena zastupitelstva
4. Jednací řád zastupitelstva města
5. Metodika k ustavujícímu zastupitelstvu
Zápis byl vyhotoven dne: 13. 11. 2014
Zapisovatel: Iveta Slavíková

Ověřovatelé:
Dana Mužíková

………………… …..…………. dne ……………………………

Bc. Lucie Reidingerová

…………..………………..….. dne …………………..………

Starosta města
Mgr. Vladimír Pešek

……….……………………….. dne ..............................
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