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Zápis č. 1 
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 8.11.2010 

Přítomen:  
Bartizal Jaroslav   SNK pro rozvoj Velešína 
Grillová Danuše Mgr. SNK pro rozvoj Velešína 
Havlíček Bořivoj   SNK Velešín 2010-2014 
Jantač Vladimír Ing   KDU-ČSL 
Klíma Josef Mgr.   SNK Velešín 2010-2014 
Levá Zuzana   KDU-ČSL 
Mikeš Vladimír   TOP 09 
Německá Jana Ing.   SNK Velešín 2010-2014 
Ondrášek František   KDU-ČSL 
Foitl Josef   SNK pro rozvoj Velešína 
Prokeš Milan Ing.   SNK pro rozvoj Velešína 
Růžička Jiří   SNK pro rozvoj Velešína 
Šípková Lenka Ing.   SNK Velešín 2010-2014 
Šrámek Jiří   TOP 09 
Štindl Jan   KSČM 
 
Začátek: 18,00 hod 
Konec: 19,05 hod 
 
Program: 
1. Zahájení 
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Informace o průběhu a výsledcích voleb 
4. Složení slibu 
5. Schválení programu jednání 
6. Volba mandátové a volební komise 
7. Rozhodnutí zastupitelstva o uvolněných funkcích (§ 71 zákona o obcích) 
8. Rozhodnutí o způsobu a formě volby starosty, místostarosty a členů rady města 
9. Volba starosty 
10. Volba místostarosty 
11. Volba členů rady 
12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva  
13. Diskuze, závěr 
 
Před jednáním předal zástupce registračního úřadu, tajemník MěÚ, v souladu s § 53 zákona č. 
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, čtrnáct „Osvědčení o zvolení členem zastupitel-
stva“ a zároveň podle § 56 zákona č. 491/2001 Sb. jménem rady města jedno „Osvědčení o nastou-
pení do funkce člena zastupitelstva“.  
 
1. Zahájení 
Zasedání v souladu s ustanovením zákona o obcích a bez námitek nově zvolených členů ZM zahájil 
a dále řídil dosavadní starosta Mgr. Josef Klíma (dále jen předsedající), když v úvodu zároveň in-
formoval přítomné, že dne 21.10.2010 obdržel písemnou rezignaci na mandát člena zastupitelstva 
od pana Františka Persána, a tudíž v souladu s § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí, nastoupil dnem 22.10.2010 do funkce zastupitele náhradník z kandidátní listiny 
téže volební strany, paní Zuzana Levá a rada jí v tomto smyslu předala Osvědčení o nastoupení do 
funkce zastupitele. Dále konstatoval, že zasedání je přítomno 15 členů zastupitelstva, takže zastupi-
telstvo města je usnášeníschopné. 
 
2. Jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Zapisovatel: Žák – tajemník MěÚ 
Ověřovatelé zápisu: Z. Levá, B. Havlíček 
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3. Informace o výsledku a průběhu voleb 
Tajemník MěÚ jako zástupce registračního úřadu dle zvláštního zákona, přečetl výsledky voleb do 
zastupitelstva města Velešín, potvrzené Českým statistickým úřadem a konstatoval, že bylo osvěd-
čeno, že volby proběhly v zákonném termínu, k hlasování a ani k průběhu voleb nebyly žádné při-
pomínky nebo stížnosti a vše proběhlo v souladu s ustanovením zákona č. 491/2001 Sb. o volbách 
do zastupitelstev obcí, když zároveň nebyl podán žádný podnět pro soudní přezkum. 
 
4. Složení slibu 
Předsedající přečetl slib (příloha č. 2 zápisu) a zastupitelé jeden po druhém pronesením slova „sli-
buji“ a podpisem skládali slib do rukou předsedajícího. Předsedající (jako zároveň člen nového za-
stupitelstva) složil slib do rukou P. J. Bartizala, jako prvního zastupitele v pořadí. Vše v souladu s § 
69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění. 
 
5. Návrh programu jednání 
Hlasování o návrhu programu jednání. 
Pro: 15 Proti: 0 Zdr. 0 
 
6. Volba mandátové a volební komise 
Mgr. Klíma – navrhuji, aby výkon funkce volební a zároveň mandátové komise byl vykonáván 
členy zastupitelstva paní Mgr. Danuší Grillovou a pány Janem Štindlem a Josefem Foitlem. 
Usnesení č. 6/01 
Zastupitelstvo města stanovuje, že výkon funkce volební a zároveň mandátové komise bude 
vykonáván členy zastupitelstva paní Mgr. Danuší Grillovou a pány Janem Štindlem a Josefem 
Foitlem. 
Hlasování o navržených najednou, aklamací 
Pro: 15 Proti: 0 Zdr. 0  
  
7. Rozhodnutí zastupitelstva o uvolněných funkcích 
Mgr. Klíma - navrhuji, aby výkon funkce starosty a místostarosty byly vykonávány dlouhodobě 
uvolněnými členy zastupitelstva.  
Usnesení č. 7/01 
Zastupitelstvo města stanovuje, že funkce starosty a jednoho místostarosty budou vykonávány  
dlouhodobě uvolněnými členy zastupitelstva. 
 Hlasování o usnesení 
Pro: 15 Proti: 0 Zdr. 0  
 
8. Rozhodnutí o způsobu a formě volby starosty, místostarosty a členů rady města 
Mgr. Klíma - navrhuji, aby volby starosty, místostarosty a členů rady byly v souladu s jednacím 
řádem tajné. Jednotliví navržení kandidáti budou mandátní a volební komisí napsáni na volební 
lístky, které pak budou rozdány jednotlivým zastupitelům. Každý zastupitel pak za zástěnou označí 
křížkem v příslušném okénku svou volbu a takto označený lístek vhodí do volební urny. Neoznače-
ný lístek nebo lístek, kde bude označeno více kandidátů, než je navrhovaný počet volených funkcí, 
je neplatný. 
 
Ing. Prokeš – navrhuji, aby volby do všech funkcí byly veřejné. 
Hlasování o návrhu 
Pro: 4 Proti: 9 Zdr. 2 
Návrh nebyl přijat 
 
Usnesení č. 8/01 
Zastupitelstvo města stanovuje způsob voleb starosty, místostarosty a členů rady formou taj-
ného hlasování. 
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9. Volba starosty. 
Mgr. Klíma – vyzývám zástupce volebních stran, aby nominovali kandidáty na místo starosty. 
Havlíček – než dá někdo návrh, měl bych dotaz na kolegy zastupitele z volební strany Za rozvoj 
Velešína a kolegy ze strany KDU-ČSL, zda-li mají uzavřenu nějakou koalici nebo koaliční smlou-
vu. 
Růžička – jestli mohu tak odpovím, že ačkoliv máme dvě ženy v našich koaličních, řadách tak slo-
vo dělá muže a žádné smlouvy jsme nesepisovali. Jestli k tomu něco řekne „náčelník“ KDU-ČSL? 
(bez odpovědi)  
Mgr. Klíma - takže prosím návrhy na starostu. 
Mgr. Klíma – není návrh?  
Růžička – tak já jsem z toho blázen, takže jako kolega zastupitel, dosavadní, navrhuji Mgr. Klímu. 
Mgr. Klíma – děkuji. Já jenom ještě upozorním, že se podle znění zákona navržený kandidát musí 
s kandidaturou ztotožnit a veřejně prohlásit, že s kandidaturou souhlasí. Já se ale ještě musím před-
tím vyjádřit a myslím, že pochopíte proč. Když jsem se stal v roce 1994 členem rady, chtěl jsem 
Velešínu pomoci a to si myslím i všichni zastupitelé. V roce 2002 nastal velký zlom v mém životě, 
když jsem byl Jirkou Růžičkou a skupinou kamarádů navržen na funkci starosty. Zastával jsem tu 
funkci osm let. Pro sebe jsem si dal za úkol, že ji budu vykonávat jinak. Snažil jsem se vystupovat 
nejenom jako ze zákona nejvyšší představitel obce, ale také být stmelujícím prvkem jednání zastu-
pitelstva, ale i v jednáních na veřejnosti i s institucemi. Výsledek můžeme hodnotit různě, ale vždy 
se to odvíjelo podle situace. To je jedna věc. 
Druhá věc je to, čeho jsem chtěl ve městě dosáhnout. To se mi také podařilo a vyvrcholilo to tím, že 
jsme odsouhlasili druhý územní plán a strategický plán rozvoje města na roky 2009 až 2015, což je 
pro mě alfa a omega mé činnosti. A bude jí dál, pokud mi dáte svůj hlas. To je jedna záležitost. 
A druhá záležitost je volba rady. Když jsem se díval na výsledky voleb mělo by složení rady tyto 
výsledky odrážet. Proto bych chtěl vyjádřit „podmínku“, to berte v uvozovkách, že rada by měla být 
složena po dvou kandidátech dvou nejúspěšnějších volebních stran a jeden kandidát z volební stra-
ny KDU-ČSL. Záměrně jsem vynechal TOP 09, protože věřím, že ze dvou pánů do rady nikdo ne-
chtěl.  
Proto bych rád slyšel veřejné a otevřené prohlášení, že budoucnost Velešína se skutečně pojí se stra-
tegickým plánem rozvoje města, a že při volbě rady mou podmínku zohledníte. 
To je na vysvětlenou, proč jsem váhal se souhlasem s mou kandidaturou.  
Růžička – a závěr? 
Mgr. Klíma - pokud tyto, nechci říkat „podmínky“, ale prostě moje základní kameny, budou přijaty 
a na nich se všichni kolektivně tady shodneme, pak beru mandát a s kandidaturu určitě budu souhla-
sit. 
Růžička - na strategickém plánu rozvoje města nepracoval jeden člověk, ale pracovali jsme na něm 
všichni. Je v něm plno odvětví a oblastí, na kterých se všichni beze zbytku shodneme. To je tak 
široký materiál, ze kterého se dá čerpat pro práci zastupitelů a vedení, že nevidím žádný problém, 
proč by se neměl strategický plán plnit. 
Co se týče volby rady, ta vzejde z výsledku odsouhlasené tajné volby a bude zákonným vyjádřením 
všech zastupitelů.  
Grillová – nic jsme neslíbili! 
Zastupitelé obdrželi hlasovací lístky, do kterých mandátní a volební komise vepsala navrženého 

kandidáta. Zastupitelé pak tajnou volbou, vstupem za zástěnu, zaškrtávali do předtištěných políček 

svou volbu. 

 
Mandátní a volební komise poté konstatovala, že bylo odevzdáno 15 hlasovacích lístků, z nichž 3 
byly neplatné, neboť nebyly vyplněny a jediný navržený kandidát pan Mgr. Klíma tak získal 12 
hlasů. 
 
Usnesení č. 9/01 
Zastupitelstvo města svou tajnou volbou většinou dvanácti hlasů volí do funkce starosty pana 
Mgr. Josefa Klímu. 
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10. Volba místostarosty 
Mgr. Klíma – vyzývám zástupce volebních stran, aby nominovali kandidáty na místo místostarosty 
Mgr. Grillová – za SNK pro rozvoj Velešína navrhuji pana Růžičku 
 

Zastupitelé obdrželi hlasovací lístky, do kterých mandátní a volební komise vepsala navrženého 

kandidáta. Zastupitelé pak tajnou volbou, vstupem za zástěnu, zaškrtávali do předtištěných políček 

svou volbu. 

 

Mandátní a volební komise poté konstatovala, že bylo odevzdáno 15 hlasovacích lístků, z nichž 2 
byly neplatné, neboť nebyly vyplněny a jediný navržený kandidát pan Jiří Růžička tak získal 13 
hlasů. 
 
Usnesení č. 10/01 
Zastupitelstvo města svou tajnou volbou většinou třinácti hlasů volí do funkce místostarosty 
pana Jiřího Růžičku. 
 
11. Volba členů rady 
Mgr. Klíma – vyzývám zástupce volebních stran, aby nominovali kandidáty na zbývající místa 
členů rady. 
Ing. Německá – za SNK Velešín 2010-2014 navrhuji pana Havlíčka 
Mgr. Grillová – za SNK pro rozvoj Velešína navrhuji pana Bartizala 
Levá – za KDU-ČSL navrhuji pány Ondráška a Jantače 
 
Zastupitelé obdrželi hlasovací lístky, do kterých mandátní a volební komise vepsala navržené kan-

didáty. Zastupitelé pak tajnou volbou, vstupem za zástěnu, zaškrtávali do předtištěných políček svou 

volbu. 

 

Mandátní a volební komise poté konstatovala, že bylo odevzdáno 15 hlasovacích lístků, z nichž 
všechny byly platné a jednotliví navržení kandidáti získali:  
pan Bořivoj Havlíček  7 hlasů 
pan Jaroslav Bartizal 9 hlasů 
pan Vladimír Jantač 9 hlasů 
pan František Ondrášek  9 hlasů 
 
Usnesení č. 11/01 
Zastupitelstvo města svou tajnou volbou volí do funkce členů rady neuvolněné zastupitele pa-
na Jaroslava Bartizala,  
pana Františka Ondráška a  
pana Ing. Vladimíra Jantače. 
 
12. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva (§§ 72 a 77 
zákona č.128/2000 Sb., o obcích) 
 

§ 72 

   Neuvolněným  členům  zastupitelstva  obce  může  být  za  výkon  funkce poskytnuta měsíční od-

měna. Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis. 

 

§ 77 

   (1) Odměna se uvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, kdy byl zvolen nebo 

jmenován do funkce, za kterou odměna náleží. 

   (2)  Odměna  se  neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který stanoví za-

stupitelstvo obce. 

   (3) V případě souběhu výkonu několika funkcí 
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a) náleží  uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za kterou se posky-

tuje nejvyšší odměna, 

b) lze  neuvolněnému  členovi  zastupitelstva  obce poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu 

odměn za jednotlivé funkce. 

 
Usnesení č. 12/01 
Zastupitelstvo města stanovuje počínaje dnem 8.11.2010 vyjmenovaným neuvolněným členům zastupi-
telstva měsíční odměny v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách členů zastupitelstev obcí, v platném znění, 
v maximální výši za funkci s nejvyšší odměnou, takto: 
- zastupitel -    660,- Kč; 
- člen rady  - 1 910,- Kč; 
- předseda výboru  - 1 560,- Kč; 
- předseda komise  - 1 560,- Kč. 
Bod se nesleduje Z. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení 
Pro: 15 Proti: 0 Zdr. 0  
 
13. Diskuze, závěr 
 bez diskuze 
  
Ve Velešíně 10.11.2010 
 
Zapsal: Zdeněk Žák                 Ověřil: Zuzana Levá 
 
                             Bořivoj Havlíček  
                            

 
               starosta: Mgr. Josef Klíma 
 
 
Přílohy: 
Příloha 1 – prezenční listina 
Příloha 2 – listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce 
 
 
 


