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Zápis č. 1 
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 03.11.2014 

Přítomen:  
Bartizal Jaroslav          Pro rozvoj města Velešín  
Bůžková Marie            KDU-ČSL 
Císařová Hana Mgr.    TOP 09 a Nezávislí 
Čulík Tomáš                TOP 09 a Nezávislí 
Havlíček Bořivoj         SNK Velešín 2014 – 2018 
Klein Karel                  Pro rozvoj města Velešín 
Klíma Josef Mgr.        SNK Velešín 2014 – 2018 
Kohoutek Pavel           TOP 09 a Nezávislí 
Německá Jana Ing.      SNK Velešín 2014 – 2018 
Prokeš Milan Ing.        TOP 09 a Nezávislí 
Růžička Jiří                  Pro rozvoj města Velešín 
Šimánek Milan Ing.     KDU-ČSL 
Šípková Lenka Ing.     SNK Velešín 2014 – 2018 
Štindl Jan                     KSČM 
Troják Petr Ing.           TOP 09 a Nezávislí 
 
Začátek: 18,00 hod 
Konec: 19,35 hod 
 
Program 
1.     Zahájení 
        - Informace o průběhu a výsledcích voleb 
        - Slib členů zastupitelstva 
2.     Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3.     Schválení programu jednání 
4.     Schválení jednacího řádu zastupitelstva 
5.     Volba starosty a místostarosty 
                   a) určení počtu místostarostů 
                   b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71   
                       zákona o obcích)  
                   c) volba starosty 
                   d) volba místostarosty 
6.     Volba členů rady  
7.     Zřízení finančního a kontrolního výboru 
                   a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
                   b) volba předsedy finančního výboru 
                   c) volba předsedy kontrolního výboru 
                   d) volba členů finančního výboru 
                   e) volba členů kontrolního výboru 
8.     Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) 
9.     Diskuze, závěr  
 
Před jednáním předal zástupce registračního úřadu, paní Dana Kollarová, v souladu s § 53 zákona                 
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích, patnáct „Osvědčení o zvolení členem zastupitelstva“.  
 
 
1. Zahájení 
Zasedání v souladu s ustanovením zákona o obcích zahájil a dále řídil dosavadní starosta Mgr. Josef Klíma 
(dále jen předsedající).  
- Informace o průběhu a výsledcích voleb 
Předsedající přečetl výsledky voleb do zastupitelstva města Velešín, potvrzené Českým statistickým úřadem.  
- Slib členů zastupitelstva 
Předsedající přečetl slib (příloha č. 2 zápisu) a zastupitelé jeden po druhém pronesením slova „slibuji“          
a podpisem skládali slib do rukou předsedajícího. Předsedající (jako zároveň člen nového zastupitelstva) slo-
žil slib do rukou Ing. Milana Prokeše, jako prvního zastupitele v pořadí. Vše v souladu s § 69 odst. 2 a 3 zá-
kona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění. 
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2. Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele 
Zapisovatelka: Radka Šímová  
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Hana Císařová, Bořivoj Havlí ček 
 
3. Návrh programu jednání 
Mgr. Klíma  – zároveň s pozvánkami jste obdrželi návrh programu jednání. Jsou návrhy pro změnu či dopl-
nění programu? 
Ing. Troják  – navrhuji změnit ustanovení v jednacím řádu o způsobu hlasování… 
Mgr. Klíma  – upozorňuji, že nyní jednáme o programu jednání zastupitelstva, jednací řád bude diskutován 
až jako další bod. Má někdo jiný názor, jiný návrh. Není tomu tak, dávám tedy hlasovat o navrženém pro-
gramu jednání. Kdo je pro, abychom se řídili navrženým programem? 
 
Hlasování o návrhu programu jednání 

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková, Císa-
řová, Čulík, Havlíček, Klein, Klí-
ma, Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl, Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Návrh programu jednání byl schválen 
 
4. Schválení jednacího řádu zastupitelstva 
Mgr. Klíma  – dalším bodem jednání je schválení jednacího řádu zastupitelstva města. Předávám slovo Ing. 
Trojákovi. 
Ing. Troják – v jednacím řádu v článku 5 odstavec 5 se uvádí: „Před jednáním a v jeho průběhu lze upravit     
i způsob hlasování k jednotlivým bodům, případně po celý průběh jednání. O personálních záležitostech se 
hlasuje vždy tajně.“ Navrhuji změnu jednacího řádu - vyškrtnout poslední větu v článku 5 odstavec 5. 
Mgr. Klíma  – děkuji, nějaká diskuze, případně vyjádření k návrhu Ing. Trojáka ke změně jednacího řádu,     
ke změně způsobu volby? Jiný návrh? Není. Takže jednací řád, který byl předložen, upravit tak, že se vypustí 
v článku 5, odstavec 5, věta: „O personálních záležitostech se hlasuje vždy tajně“. Dávám hlasovat o tomto 
návrhu. Kdo je pro úpravu jednacího řádu podle návrhu? 
 
Usnesení č. 4/01 
Zastupitelstvo města schvaluje Jednací řád zastupitelstva města Velešín s úpravou tak, že se vypustí 
v článku 5 odstavec 5 věta: „O personálních záležitostech se hlasuje vždy tajně“. 
Bod se nesleduje  Z. starosta      
Hlasování o usnesení  

Pro: 9 (Bůžková, Císařová, Čulík, 
Klein, Kohoutek, Prokeš, Růžička, 
Šimánek,Troják) 

Proti: 6 (Bartizal, Havlíček, Klíma, 
Německá, Šípková, Štindl) 

Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno   
 
5. Volba starosty a místostarosty 
Mgr. Klíma  – podle programu jednání následuje volba starosty a místostarosty. V jednacím řádu se vypouští 
článek tajné volby, to znamená, že se bude hlasovat aklamací – tedy veřejně zdvižením paže. 
a) určení počtu místostarostů 
Mgr. Klíma  - nyní máme v bodu určení počtu místostarostů. Ze zkušenosti navrhujeme, aby byl jeden mís-
tostarosta. Ptám se zastupitelů, zda je jiný návrh? Není tomu tak, takže dávám hlasovat, kdo je pro to, aby 
vedení města mělo jednoho místostarostu. 
 
Usnesení č. 5a)/01 
Zastupitelstvo města schvaluje ustavení a volbu jednoho místostarosty.      
Hlasování o usnesení  

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková, Císa-
řová, Čulík, Havlíček, Klein, Klí-
ma, Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl, Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
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b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona      
o obcích) 
Mgr. Klíma  -  dalším bodem je určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodo-
bě uvolnění. Ze zkušenosti mluvíme o tom, že starosta a místostarosta by měli být dlouhodobě uvolněni     
pro výkon funkce. Otevírám diskuzi, ptám se, zda má někdo ze zastupitelů jiný návrh, jiný názor? Není tomu 
tak, takže dávám hlasovat, kdo je pro toto usnesení? 
 
Usnesení č. 5b)/01 
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon starosty      
a místostarosty budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni.  
Hlasování o usnesení  

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková, Císa-
řová, Čulík, Havlíček, Klein, Klí-
ma, Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl, Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno   
 
c) volba starosty 
Mgr. Klíma  - dalším bodem je volba starosty. 
Ing. Troják – vzhledem k tomu, že jsme si v předchozím bodě odhlasovali možnost veřejné volby, chtěl 
bych navrhnout pro volbu starosty, místostarosty a členů rady veřejnou volbu. 
Mgr. Klíma  – tolik návrh Ing. Trojáka, volba všech funkcionářů, předpokládám i předsedů výborů a členů, 
bude veřejná. Je jiný návrh, jiný názor? Návrh – volba aklamací. Kdo je pro veřejnou volbu? 
 
Hlasování o návrhu 

Pro: 8 (Bůžková, Císařová, Čulík, 
Klein, Kohoutek, Prokeš, Růžička, 
Troják) 

Proti: 7 (Bartizal, Havlíček, Klíma, 
Německá, Šimánek, Šípková, 
Štindl) 

Zdr.: 0 

Návrh byl přijat 
 
Mgr. Klíma  – přistoupíme k volbě starosty. Jednotlivé kluby by měly navrhnout své kandidáty. Prosím ná-
vrhy na starostu. 
p. Havlíček – za SNK 2014 – 2018 navrhuji  Mgr. Josefa Klímu. 
Mgr. Klíma  – děkuji, souhlasím s kandidaturou. Další návrhy prosím. 
Ing. Troják  – my za naše uskupení nebudeme navrhovat kandidáta na pozici starosty. Budeme požadovat 
dvě místa v radě města.  
Mgr. Klíma  – děkuji. Další návrhy? Nejsou. Volíme tedy aklamací, volíme veřejně. Kdo je pro to, aby se 
starostou města Velešín na další čtyři roky stal Mgr. Josef Klíma? 
 
Usnesení č. 5c)/01 
Zastupitelstvo města volí starostou města Velešín Mgr. Josefa Klímu.     
Hlasování o usnesení  

Pro: 14 (Bartizal, Bůžková, Císa-
řová, Čulík, Havlíček, Klein, Ko-
houtek, Německá, Prokeš, Růžič-
ka, Šimánek, Šípková, Štindl, Tro-
ják) 

Proti: 0 Zdr.: 1  (Klíma) 

Usnesení bylo schváleno 
 
d) volba místostarosty 
Mgr. Klíma  – pokračujeme volbou místostarosty. Princip stejný, navrhněte prosím kandidáty na funkci mís-
tostarosty města Velešín pro další čtyři roky. 
p. Bartizal – navrhuji na funkci místostarosty pana Jiřího Růžičku za kandidátku Pro rozvoj města Velešín. 
p. Růžička – děkuji, kandidaturu přijímám. 
Mgr. Klíma  – další návrhy? Nejsou, takže volíme místostarostu města Velešín opět veřejně, aklamací. Kdo 
je pro to, aby se místostarostou města Velešín na další čtyři roky stal pan Jiří Růžička? 
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Usnesení č. 5d)/01 
Zastupitelstvo města volí místostarostou města Velešín pana Jiřího Růžičku.     
Hlasování o usnesení  

Pro: 14 (Bartizal, Bůžková, Císa-
řová, Čulík, Havlíček, Klein, Klí-
ma, Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Šimánek, Šípková, Štindl, Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 1 (Růžička) 

Usnesení bylo schváleno 
 
6. Volba členů rady  
Mgr. Klíma  – pokračujeme volbou členů rady. Připomínám, že pokud je zvolen starosta a místostarosta, 
automaticky se stávají podle zákona členy rady a volíme tři zbývající členy rady. Prosím o návrhy kandidátů    
do rady, volíme tři členy, ale návrhů může být samozřejmě více. 
Mgr. Císařová – za naše uskupení TOP 09 a NEZÁVISLÍ navrhujeme do rady Ing. Milana Prokeše a Ing. 
Petra Trojáka. 
Mgr. Klíma  – děkuji. Pan Havlíček. 
p. Havlíček – za naše uskupení SNK Velešín 2014 – 2018 navrhujeme Ing. Lenku Šípkovou. 
Mgr. Klíma  – děkuji. Pan Růžička. 
p. Růžička – za naše nezávislé sdružení Pro rozvoj města Velešín navrhujeme pana Jaroslava Bartizala. 
Mgr. Klíma  – děkuji. Ještě další návrh? Není tomu tak. Máme čtyři návrhy. Podle jednacího řádu se začíná 
hlasovat o posledním návrhu. 
Všichni nominovaní vyjádřili souhlas se svou kandidaturou. 
 
Hlasování o návrhu – kandidát na člena rady p. Jaroslav Bartizal 

Pro: 5 (Bůžková, Klein, Růžička, 
Šimánek, Štindl) 

Proti: 8 (Císařová, Čulík, Klíma, 
Kohoutek, Německá, Prokeš, Šíp-
ková, Troják) 

Zdr.: 2 (Bartizal, Havlíček) 

Návrh nebyl přijat 
 
Mgr. Klíma  – pan Bartizal nebyl zvolen členem rady. 
 
Hlasování o návrhu – kandidát na člena rady Ing. Lenka Šípková 

Pro: 14 (Bartizal, Bůžková, Císa-
řová, Čulík, Havlíček, Klein, Klí-
ma, Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Štindl, Troják) 

Proti: 0  Zdr.: 1 (Šípková) 

Návrh byl přijat 
 
Mgr. Klíma  – Ing. Šípková je zvolena členkou rady města. Gratuluji.  
 
Hlasování o návrhu – kandidát na člena rady Ing. Petr Troják  

Pro: 7 (Císařová, Čulík, Klíma, 
Kohoutek, Prokeš, Šípková, Tro-
ják) 

Proti: 5 (Bartizal, Bůžková, Ně-
mecká, Šimánek, Štindl) 

Zdr.: 3 (Havlíček, Klein, Růžička) 

Návrh nebyl přijat 
 
Mgr. Klíma  – Ing. Troják nebyl zvolen členem rady.  
 
Hlasování o návrhu – kandidát na člena rady Ing. Milan Prokeš 

Pro: 12 (Bůžková, Císařová, Čulík, 
Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 
Německá, Růžička, Šimánek, Šíp-
ková, Troják) 

Proti: 1 (Bartizal) Zdr.: 2 (Prokeš, Štindl) 

Návrh byl přijat 
 
Mgr. Klíma  – Ing. Prokeš je zvolen členem rady města. Blahopřeji. 
Protože třetí nezískal potřebný počet hlasů,  minimálně osm, zbývá jeden člen rady. Je nyní možné sejít se 
v klubech, doporučit další hlasování, může se hlasovat i o již navrženém kandidátovi, nebo je možné nezvolit 
člena rady a volit ho na příštím zasedání zastupitelstva. Takže návrhy? 
Ing. Prokeš – já bych navrhoval přestávku. 
Mgr. Klíma  – vyhlašuji přestávku na 5 minut. 
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18,40 – 18,45 hodin – přestávka. 
 
Mgr. Klíma  – skončilo dohodovací řízení na poslední místo člena rady města Velešín pro období            
2014 – 2018. V prvním kole byli zvoleni Ing. Šípková a Ing. Prokeš. Jaké jsou po dohodovacím řízení nové 
názory, případně návrhy?  
p. Růžička – po dohodě navrhuji znovu pana Jaroslava Bartizala. 
Mgr. Klíma  – v dalším kole byl navržen na člena rady pan Bartizal. Další návrhy? 
Mgr. Císařová – po dohodě navrhujeme znovu Ing. Petra Trojáka. 
Mgr. Klíma  – návrhy máme, tentokrát hlasujeme jako první o návrhu na člena rady o Ing. Trojákovi. 
 
Hlasování o návrhu – kandidát na člena rady Ing. Petr Troják  

Pro: 6 (Císařová, Čulík, Klíma, 
Kohoutek, Prokeš, Šípková) 

Proti: 5 (Bartizal, Bůžková, Ně-
mecká, Šimánek, Štindl) 

Zdr.: 4 (Havlíček, Klein, Růžička, 
Troják) 

Návrh nebyl přijat 
 
Mgr. Klíma  – Ing. Troják opět nebyl zvolen. 
 
Hlasování o návrhu – kandidát na člena rady p. Jaroslav Bartizal 

Pro: 5 (Bůžková, Klein, Růžička, 
Šimánek, Štindl) 

Proti: 5 (Císařová, Čulík,  Kohou-
tek, Prokeš, Troják) 

Zdr.: 5 (Bartizal, Havlíček, Klíma, 
Německá, Šípková) 

Návrh nebyl přijat 
 
Mgr. Klíma  – ani pan Bartizal nebyl zvolen. Další postup je možný takový, že pátý člen rady bude volen    
na dalším jednání zastupitelstva města, které se uskuteční 18.11.2014. Ještě je možné podat třetí návrh         
na úplně jiného kandidáta. Jsou nějaké návrhy? Není tomu tak, takže jedno místo člena rady zůstává uvolně-
né a bude se volit na příštím zasedání zastupitelstva města, tedy 18.11.2014. 
Pokračujeme dále v jednání podle pořadu. 
 
Usnesení č. 6/01 
Zastupitelstvo města volí jako další členy rady města Velešín Ing. Milana Prokeše a Ing. Lenku Šípko-
vou.      
Hlasování o usnesení  

Pro: 15 Proti: 0 Zdr.: 0 
Usnesení bylo schváleno 
 
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru  
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
Mgr. Klíma  - podle dosavadních zkušeností je vhodné mít ve finančním výboru 5 členů a v kontrolním vý-
boru 3 členy, včetně předsedů obou výborů. Oba výbory se zřizují dle zákona o obcích povinně. Nejdříve 
musíme určit počty jednotlivých členů výborů. Základní návrh je 5 členů ve finančním výboru a 3 členové    
v kontrolním výboru. Je jiný návrh? Není. Dávám hlasovat o návrhu na usnesení. 
 
Usnesení č. 7a)/01 
Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor jako pětičlenný a kontrolní výbor jako tříčlenný.    
Hlasování o usnesení  

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková, Císa-
řová, Čulík, Havlíček, Klein, Klí-
ma, Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl, Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
b) volba předsedy finančního výboru 
Mgr. Klíma  – následuje volba předsedy nebo předsedkyně finančního výboru. Na základě jednání a zkuše-
ností z minulých let navrhujeme za předsedkyni Ing. Janu Německou. To je první návrh. Prosím je jiný ná-
vrh? Není. Hlasujeme tedy veřejně. Kdo je pro to, aby Ing. Německá pracovala jako předsedkyně finančního 
výboru města Velešín? 
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Usnesení č. 7b)/01 
Zastupitelstvo města volí předsedkyní finančního výboru Ing. Janu Německou.      
Hlasování o usnesení  

Pro: 14 (Bartizal, Bůžková, Císa-
řová, Čulík, Havlíček, Klein, Klí-
ma, Kohoutek, Prokeš, Růžička, 
Šimánek, Šípková, Štindl, Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 1 (Německá) 

Usnesení bylo schváleno 
 
Mgr. Klíma  – gratuluji Ing. Německé ke zvolení. Dodávám, že Ing. Německá s kandidaturou souhlasila. 
 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
Mgr. Klíma  – další, který s kandidaturou souhlasil, byl pan Jan Štindl, který fungoval jako předseda kont-
rolního výboru delší dobu. Předkládám tedy návrh na předsedu kontrolního výboru – pana Jana Štindla. Má 
někdo jiný návrh, jiný názor? Není tomu tak, hlasujeme opět aklamací, veřejně. Kdo je pro to, aby pan Jan 
Štindl zastával funkci předsedy kontrolního výboru města Velešín po další čtyři roky? 
 
Usnesení č. 7c)/01 
Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru pana Jana Štindla.     
Hlasování o usnesení  

Pro: 14 (Bartizal, Bůžková, Císa-
řová, Čulík, Havlíček, Klein, Klí-
ma, Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, Tro-
ják) 

Proti: 0 Zdr.: 1 (Štindl) 

Usnesení bylo schváleno 
 
Mgr. Klíma  – gratuluji panu Štindlovi ke zvolení.  
 
d) volba členů finančního výboru  
Mgr. Klíma  – dále volíme členy finančního výboru. Do výboru máme celkem pět návrhů, ale volíme čtyři 
zbývající. Přečtu návrhy: pan Bořivoj Havlíček, pan Ing. Karel Klein, pan Bc. Petr Vágner, paní Jaroslava 
Vránková, paní Ludmila Žáčková. Všichni s kandidaturou souhlasili. Budeme volit čtyři. Návrhy jsou seřa-
zeny abecedně. Prosím návrhy na postup volby. Jestli podle pořadí, jak jsem to četl, podle abecedy? Návrhy, 
jak to řešit? Je možnost volit i tajnou volbou. 
Vyhlašuji pětiminutovou přestávku, aby se mohly kluby poradit. 
 
18,55 – 19,00 hodin – přestávka. 
 
Mgr. Klíma  – takže návrh volby členů finančního výboru - na lístky napíší pracovnice Městského úřadu 
jména všech pěti kandidátů, hlasuje se tajně s tím, že zakřížkujeme čtyři uchazeče. Zvoleni jsou ti, kteří zís-
kají 8 a více hlasů. Pokud budou dva se stejným počtem hlasů (min. 8) a nebudou zvoleni mezi prvními 
čtyřmi,  půjdou do druhého kola volby. Ten, který získal nejméně hlasů, do druhého kola nepostupuje. Je 
možné akceptovat takto vedenou volbu? Návrh tedy je na tajnou volbu členů finančního výboru. 
 
Hlasování o návrhu  

Pro: 14 (Bartizal, Bůžková, Císa-
řová, Čulík, Havlíček, Klein, Klí-
ma, Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl) 

Proti: 0  Zdr.: 1 (Troják) 

Návrh byl přijat 
 
Mgr. Klíma  – do finančního výboru navrhuji ještě dodatečně pana Ing. Vladimíra Jantače. Ptám se pana Jan-
tače zda souhlasí s kandidaturou? 
Ing. Jantač – slíbil jsem to, s kandidaturou souhlasím. 
Mgr. Klíma  – navrhuji doplnit do kandidátky  - žádám pracovnice Městského úřadu ještě o uvedení jména: 
Ing. Vladimír Jantač. Hlasujeme o čtyřech postech. 
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Zastupitelé obdrželi hlasovací lístky, do kterých pracovnice Městského úřadu vepsaly navržené kandidáty. 
Zastupitelé pak tajnou volbou, vstupem za zástěnu, zaškrtávali do předtištěných políček svou volbu. 
 
Bylo odevzdáno 15 hlasovacích lístků, z nichž všechny byly platné a jednotliví navržení kandidáti získali:  
pan Bořivoj Havlíček  9 hlasů 
pan Ing. Karel Klein                          13 hlasů 
pan Bc. Petr Vágner                           13 hlasů 
paní Jaroslava Vránková 1   hlas 
paní Ludmila Žáčková                         9 hlasů 
pan Ing. Vladimír Jantač                    15 hlasů 
 
Mgr. Klíma  – do finančního výboru byli zvoleni: Ing. Vladimír Jantač – 15 hlasů, Ing. Karel Klein – 13 hla-
sů, Bc. Petr Vágner – 13 hlasů. Na jedno volné místo zbývají tři kandidáti. Do dalšího kola se stejným po-
čtem 9 hlasů postupují pan Havlíček a paní Žáčková. Budeme muset znovu volit. Napište prosím dámy dvě 
jména – Bořivoj Havlíček a Ludmila Žáčková. A opět budeme volit stejným způsobem, tentokrát jednoho 
člena. 
p. Havlíček – mám jiný návrh. Přenechávám funkci paní Žáčkové. 
Mgr. Klíma  – pan Havlíček se vzdal v druhém kole kandidatury a tak je tedy zvolena paní Ludmila Žáčková 
jako čtvrtá do finančního výboru.  
 
Usnesení č. 7d)/01 
Zastupitelstvo města volí členy finančního výboru ve složení: Ing. Vladimír Jantač, Ing. Karel Klein, 
Bc. Petr Vágner, Ludmila Žáčková.    
Hlasování o usnesení  

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková, Císa-
řová, Čulík, Havlíček, Klein, Klí-
ma, Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl, Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
Mgr. Klíma  – všem nově zvoleným členům finančního výboru blahopřeji. 
 
e) volba členů kontrolního výboru 
Mgr. Klíma  – jako členy kontrolního výboru navrhuji Ing. Petra Falce a Bc. Pavla Hanzalíka. Oba s kandi-
daturou souhlasili. Má někdo jiný návrh, jiný názor? Není tomu tak, hlasujeme aklamací o dvou návrzích     
na členy kontrolního výboru města Velešín. Kdo je pro to, aby v kontrolním výboru fungoval Ing. Falc          
a Bc. Hanzalík?  
 
Usnesení č. 7e)/01 
Zastupitelstvo města volí členy kontrolního výboru ve složení: Ing. Petr Falc a Bc. Pavel Hanzalík.  
Hlasování o usnesení  

Pro: 14 (Bartizal, Bůžková, Čulík, 
Havlíček, Klein, Klíma, Kohoutek, 
Německá, Prokeš, Růžička, Šimá-
nek, Šípková, Štindl, Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 1 (Císařová) 

Usnesení bylo schváleno 
 
Mgr. Klíma – gratuluji panu Falcovi a panu Hanzalíkovi ke zvolení. 
 
Ing. Troják  –  můžeme požádat o pětiminutovou přestávku? 
Mgr. Klíma  – pokud to zastupitelé odsouhlasí… Musíme o tom nechat hlasovat. 
Ing. Prokeš – leží nám v hlavě ten náš radní, kvůli tomu ta přestávka. Že bychom možná předložili ještě je-
den návrh. Chceme se ještě poradit. 
p. Růžička – můžeme to nechat nakonec? 
Ing. Prokeš – ano, klidně. 
Mgr. Klíma  – dobře, přejdu k bodu č. 8 a pak se k tomu vrátíme. 
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8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)  
Mgr. Klíma –  posledním bodem dnešního jednání je hlasování o odměnách. Je to dáno zákonem, v podstatě 
se jedná jen o formální souhlas, přesto musíme v zastupitelstvu odměny schvalovat. Při souběhu dvou funk-
cí, například člen rady, předseda výboru, dostává zastupitel odměnu pouze za tu vyšší funkci. Návrh vychází 
ze zkušeností z minulých let. 
 
Usnesení č. 8/01 
A. Zastupitelstvo města stanovuje počínaje dnem 3.11.2014 neuvolněným členům zastupitelstva měsíč-
ní odměny v souladu s ustanoveními § 72 a § 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 (bez funkce)    -   660,- Kč; 
- člen rady                           - 1910,- Kč; 
- předseda výboru              - 1560,- Kč; 
- předseda komise               - 1560,- Kč. 
B. Zastupitelstvo stanovuje, že měsíční odměna ve výši 1560,- Kč náleží i těm předsedům komisí rady, 
kteří nejsou zastupiteli, a to vždy ode dne zvolení či jmenování do funkce. 
C. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. 
Bod se nesleduje     Z. EO MěÚ 
Hlasování o usnesení  

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková, Císa-
řová, Čulík, Havlíček, Klein, Klí-
ma, Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl, Troják) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 
 
Mgr. Klíma – nyní k návrhu Ing. Trojáka o uložení pětiminutové přestávky na poradu týmu. Kdo je pro pře-
stávku, umožnění v pěti minutách se poradit o dalším postupu, případně nových návrzích tak, abychom dnes 
třeba ještě zvolili posledního člena rady. Hlasujeme o pětiminutové přestávce. 
 
Hlasování o návrhu  

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková, Císa-
řová, Čulík, Havlíček, Klein, Klí-
ma, Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl, Troják) 

Proti: 0  Zdr.: 0 

Návrh byl přijat 
 
19,20  – 19,25 hodin – přestávka. 
 
Volba posledního člena rady 
Mgr. Klíma – po přestávce dáváme do programu návrh. Prosím. 
Ing. Prokeš – po diskuzi jsme došli k závěru, že bychom navrhli ještě jednoho kandidáta na post radního.     
A byla by to Mgr. Hana Císařová. Takže návrh je opakovat volbu, nenechávat to až na 18.11.2014. 
Mgr. Klíma  – jsou tedy před námi dvě hlasování. První: kdo je pro to, abychom se pokusili ještě jednou vo-
lit posledního člena rady? 
 
Hlasování o návrhu  

Pro: 15 (Bartizal, Bůžková, Císa-
řová, Čulík, Havlíček, Klein, Klí-
ma, Kohoutek, Německá, Prokeš, 
Růžička, Šimánek, Šípková, 
Štindl, Troják) 

Proti: 0  Zdr.: 0 

Návrh byl přijat 
 
Mgr. Klíma – děkuji, všichni. A druhý návrh? 
Ing. Prokeš – za naše seskupení navrhujeme Mgr. Hanu Císařovou. 
Mgr. Klíma  – to byl návrh na doplnění zbývajícího člena do pětičlenné rady. Je prosím ještě jiný návrh?  
Ing. Šimánek – za naše uskupení navrhujeme paní Marii Bůžkovou. 
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Mgr. Klíma  – jsou dva návrhy. Je ještě další návrh? Není tomu tak. Podle jednacího řádu hlasujeme o po-
sledním navrženém, tzn. o paní Marii Bůžkové. Kdo je pro to, aby se paní Bůžková stala členkou rady města 
Velešín? 
 
Hlasování o návrhu – kandidát na člena rady Marie Bůžková 

Pro: 5 (Bartizal, Klein, Růžička, 
Šimánek, Štindl) 

Proti: 6 (Císařová, Čulík, Havlí-
ček, Kohoutek, Prokeš, Troják) 

Zdr.: 4 (Bůžková, Klíma, Německá, 
Šípková) 

Návrh nebyl přijat 
 
Mgr. Klíma  – další návrh byl, aby se členkou rady stala Mgr. Hana Císařová. Kdo je pro tento návrh? 
 
Hlasování o návrhu – kandidát na člena rady Mgr. Hana Císařová 

Pro: 9 (Císařová, Čulík, Havlíček, 
Klíma, Kohoutek, Německá, Pro-
keš, Šípková, Troják) 

Proti: 0  Zdr.: 6 (Bartizal, Bůžková, Klein, 
Růžička, Šimánek, Štindl) 

Návrh byl přijat 
 
Usnesení č. 6/01 – A 
Zastupitelstvo města volí Mgr. Hanu Císařovou členkou rady města Velešín.  
 
Mgr. Klíma  – gratuluji Mgr. Haně Císařové ke zvolení členkou rady města Velešín, která je tímto komplet-
ní. 
 
 
9. Diskuze, závěr   
Mgr. Klíma  – splnili jsme podmínky, které jsme si dali, zvolili jsme starostu, místostarostu, členy rady, fi-
nanční a kontrolní výbor. Chtěl bych poděkovat našim občanům za účast a podporu. 
Na závěr bych chtěl připomenout, že v nejbližším období nás čeká vypracovat strategický plán rozvoje města 
na období 2015 – 2020. 
Zastupitelům děkuji za dnešní účast, připomínám, že 18.11.2014 se sejdeme na dalším zasedání zastupitel-
stva, pro nově zvolené členy rady oznámení – 10.11.2014 v 16,00 hodin je první jednání rady města –            
a dnešní zasedání končím.  
 
 
 
Ve Velešíně 06.11.2014 
 
 
 
Zapsala: Radka Šímová                 Ověřil: Mgr. Hana Císařová 
                              
 
                             Bořivoj Havlíček 
                                                                                    
 
                                                                                        Starosta města: Mgr. Josef Klíma 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č. 1 –  prezenční listina 
Příloha č. 2 –  listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva města 
Příloha č. 3 –  volba členů finančního výboru (hlasovací lístky) 
 

 


