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Zveřejněna upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 

 

Zápis č. 1  
z veřejného zasedání zastupitelstva města Velešín konaného dne 17. 10. 2022 

Přítomen:  
Bartizal Jaroslav                 SNK Pro rozvoj města Velešín  

Falc Petr Ing.                      Náš Velešín 

Havel Jan                            KDU-ČSL     

Janáková Jana Mgr.            Náš Velešín  

Klein Karel                         SNK Pro rozvoj města Velešín 

Kothánek Jakub Mgr.         Náš Velešín 

Krejčí Karel Ing.                V.R.A.T.A. 2022 

Německá Jana Ing.             SNK Pro rozvoj města Velešín 

Olšanová Iva Mgr.              Náš Velešín 

Petr Jan                               Svobodní 

Růžička Jiří                         SNK Pro rozvoj města Velešín 

Skřivánek Petr Ing.             SNK Pro rozvoj města Velešín  

Trajer Pavel BcA.               Náš Velešín 

Vágner Petr Ing.                 Náš Velešín 

Vlažný Milan                     SNK Pro rozvoj města Velešín 

 

Začátek: 17,30 hod 

Konec:    19,00 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  

                   c) volba starosty 

                   d) volba místostarosty/místostarostů 

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 

8.     Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

9.     Různé  

 

Před jednáním předal zástupce registračního úřadu, paní Markéta Zieglerová, 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 Ing. Petr Vágner 

(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 pana Jaroslava Bartizala, jako prvního slibujícího zastupitele v pořadí. Vše v souladu s § 69 

odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích v platném znění. 

Slib všichni zastupitelé složili. 
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2. Určení ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele 

Zapisovatelka: Radka Šímová (+ Bc. Lucie Foitlová) 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Petr Falc, Karel Klein  

 

3. Návrh programu jednání 

Ing. Vágner – návrh programu jednání byl vyvěšen na úřední desce a na místech k tomu obvyklých. Zastu-

pitelé program jednání obdrželi. Má někdo ze zastupitelů doplněk, podnět k dnešnímu programu jednání?  

Růžička – dávám podnět na zřízení výboru pro spolkovou činnost a rád bych ho zařadil do programu. Jedná 

se o bod č. 7d). 

Ing. Vágner – má někdo další návrh, jak dnešní program rozšířit? 

Pokud další doplnění nejsou, hlasujme o zmíněném doplněném programu. Bod č. 7 bude znít: Zřízení fi-

nančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro spolkovou činnost. 

Kdo je pro tento program jednání? Hlasujme. 

 

Hlasování o návrhu programu jednání 

Pro: 15 (Bartizal, Falc, Havel, 

Janáková, Klein, Kothánek, Krejčí, 

Německá, Olšanová, Petr,                         

Růžička, Skřivánek, Trajer,               

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Návrh programu jednání byl schválen 

 

4. Schválení jednacího řádu zastupitelstva – viz příloha č. 4/01 

Ing. Vágner – jednací řád byl předložen zastupitelům, je ve stejném znění jako pro minulé volební období. 

Tento jednací řád mimo jiné obsahuje, že hlasování je veřejné, nicméně je možné přistoupit k hlasování taj-

nému, pokud si to zastupitelé odhlasují. 

Jsou nějaké dotazy nebo připomínky k jednacímu řádu? 

Klein – neměl by být v článku 11 dnešní datum? 

Ing. Vágner – ano, měl by být schválen dnem, kdy vešel v platnost. Upravíme. Jsou ještě další dotazy 

k jednacímu řádu? Pokud ne, přistoupíme k hlasování. 

 

Usnesení č. 4/01 

Zastupitelstvo města schvaluje Jednací řád zastupitelstva města Velešín.      

Hlasování o usnesení 

Pro: 15 (Bartizal,  Falc, Havel, 

Janáková, Klein, Kothánek, Krejčí, 

Německá, Olšanová, Petr,                    

Růžička, Skřivánek, Trajer,                 

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

   

5. Volba starosty a místostarosty 
Ing. Vágner – pátým bodem je volba starosty a místostarosty města. Zároveň budeme určovat počet mís-

tostarostů a určovat to, kteří členové zastupitelstva budou funkci vykonávat jako dlouhodobě uvolnění. Je to 

v souladu se zákonem o obcích.  

 

a) určení počtu místostarostů 

V bodě a) tedy určíme počet místostarostů. Historicky byl ve městě Velešín vždy zvolen jeden místostarosta, 

jako uvolněný, a po dohodě se zástupci všech volebních sdružení je dohoda, že i pro toto volební období bu-

de počet místostarostů na počtu jedna. Jsou k tomu dotazy, připomínky? 

Pokud nejsou připomínky, přečtu návrh na usnesení. 

Usnesení č. 5a)/01 

Zastupitelstvo města schvaluje ustavení a volbu jednoho místostarosty.      

Hlasování o usnesení 

Pro: 15 (Bartizal, Falc, Havel, 

Janáková, Klein, Kothánek, Krejčí, 

Německá, Olšanová, Petr,                     

Růžička, Skřivánek, Trajer,                 

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno  
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b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění  

Ing. Vágner - v bodě b) určíme, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění. Je to podle § 71 zákona o obcích. Historicky, a opět na základě dohod zástupců všech sdružení, 

jsme se dohodli, že budou dlouhodobě uvolněni starosta a místostarosta. Jsou nějaké jiné návrhy, dotazy, 

připomínky? 

 

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,  Falc, Havel, 

Janáková, Klein, Kothánek, Krejčí, 

Německá, Olšanová, Petr,                      

Růžička, Skřivánek, Trajer,                  

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

   

c) volba starosty 
Ing. Vágner – volba starosty je navržena v souladu s jednacím řádem jako veřejná. Prosím zastupitele,                 

aby předkládali návrhy, kdo by se měl stát starostou. Pan Falc? 

Ing. Falc – navrhuji Ing. Vágnera. 

Ing. Vágner – děkuji, přijímám.  

Jsou další návrhy na post starosty? Pokud nejsou, tak prosím zastupitele, aby hlasovali. Kdo ze zastupitelů je 

pro to, aby se pro následující období stal starostou Petr Vágner? 

 

Hlasování o návrhu – kandidát na starostu Ing. Petr Vágner 

Pro: 9 (Falc, Havel, Janáková,   

Kothánek, Olšanová, Petr,                     

Růžička, Trajer, Vágner) 

Proti: 3 (Bartizal, Krejčí,                       

Německá) 

Zdr.: 3 (Klein, Skřivánek, Vlažný) 

Návrh byl přijat 

 

Usnesení č. 5c)/01 

Zastupitelstvo města volí starostou města Velešín Ing. Petra Vágnera.   

 

d) volba místostarosty 

Ing. Vágner - nyní přikročíme k bodu d), a to je volba místostarosty. Volba je navržena opět v souladu 

s jednacím řádem a s dohodou zástupců volebních sdružení veřejná. Já poprosím zastupitele, aby dávali ná-

vrhy, kdo se má stát místostarostou. 

Havel – navrhuji pana Jiřího Růžičku. 

Růžička – děkuji, přijímám. 

Ing. Vágner – jsou další návrhy? Pokud ne, přikročíme k hlasování. 

 

Hlasování o návrhu – kandidát na místostarostu Jiří Růžička 

Pro: 9 (Bartizal, Havel, Klein, 

Krejčí, Německá, Petr, Růžička, 

Skřivánek, Vlažný) 

Proti: 1 (Trajer) Zdr.: 5 (Falc, Janáková, Kothánek, 

Olšanová, Vágner) 

Návrh byl přijat 

 

Ing. Vágner – blahopřeju Jiřímu Růžičkovi ke zvolení do funkce místostarosty. 

 

Usnesení č. 5d)/01 

Zastupitelstvo města volí místostarostou města Velešín pana Jiřího Růžičku.     

 

6. Volba členů rady  

Ing. Vágner – přikročíme k bodu č. 6, a to je volba členů rady. Volba radních je opět navržena podle jedna-

cího řádu jako veřejná a opět je to v souladu s dohodou zástupců volebních sdružení. Prosím zastupitele,               

aby dávali návrhy na pozici radního města. 

Klein – navrhuji pana Ing. Petra Skřivánka. 

Ing. Skřivánek – děkuji, přijímám. 

Ing. Vágner – prosím další návrhy na pozici radního? 
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Ing. Krejčí – já navrhuji pana Jana Havla. 

Havel – děkuji, přijímám. 

Ing. Vágner – jsou nějaké další návrhy? 

Ing. Falc – navrhuji Mgr. Jakuba Kothánka. 

Mgr. Kothánek – děkuji, přijímám. 

Ing. Vágner – další návrhy? Nejsou. Děkuji za návrhy. Máme tři pozice radních a tři navržené. V souladu 

s jednacím řádem budeme hlasovat o posledním návrhu jako o prvním. Nyní tedy hlasujeme o tom, zda-li se 

má stát Mgr. Jakub Kothánek radním města Velešín. 

 

Hlasování o návrhu – kandidát na člena rady Mgr. Jakub Kothánek 

Pro: 15 (Bartizal, Falc, Havel, 

Janáková, Klein, Kothánek, Krejčí, 

Německá, Olšanová, Petr,                   

Růžička, Skřivánek, Trajer,                

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0  Zdr.: 0  

Návrh byl přijat 

 

Ing. Vágner – blahopřeju panu Kothánkovi ke zvolení do funkce radního. 

 

Hlasování o návrhu – kandidát na člena rady Jan Havel 

Pro: 14 (Bartizal, Falc, Havel, 

Janáková, Klein, Kothánek, Krejčí, 

Německá, Olšanová, Petr,                   

Růžička, Skřivánek, Vágner,     

Vlažný) 

Proti: 0  Zdr.: 1 (Trajer)  

Návrh byl přijat 

 

Ing. Vágner – blahopřeju panu Havlovi ke zvolení do funkce radního.  

 

Hlasování o návrhu – kandidát na člena rady Ing. Petr Skřivánek 

Pro: 15 (Bartizal, Falc, Havel, 

Janáková, Klein, Kothánek, Krejčí, 

Německá, Olšanová, Petr,                   

Růžička, Skřivánek, Trajer,                

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0  Zdr.: 0  

Návrh byl přijat 

 

Ing. Vágner – blahopřeju panu Skřivánkovi ke zvolení do funkce radního.  

 

Usnesení č. 6/01 

Zastupitelstvo města volí jako další členy rady města Mgr. Jakuba Kothánka, Jana Havla a Ing. Petra 

Skřivánka. 

 

7. Zřízení finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro spolkovou činnost 

Ing. Vágner – měli bychom určit počty členů těchto výborů. Jen pro doplnění, finanční a kontrolní výbor je 

zřizován ze zákona o obcích a předsedou všech výborů musí vždy být člen zastupitelstva. V prvním bodě 

bychom určovali počty členů finančního a kontrolního výboru. 

 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Ing. Vágner – historicky byl výbor kontrolní tříčlenný a výbor finanční pětičlenný. Tento návrh bych                  

za mne doporučil respektovat, bylo to doporučeno i na schůzce zástupců všech kandidujících uskupení.  

Jenom doplňuji, že členy výborů bychom volili až na příštím zastupitelstvu. 

 

Přečtu návrh na usnesení: Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor jako pětičlenný a kontrolní výbor jako 

tříčlenný. Jsou nějaké protinávrhy? 
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Usnesení č. 7a)/01 

Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor jako pětičlenný a kontrolní výbor jako tříčlenný.    

Hlasování o usnesení 

Pro: 15 (Bartizal, Falc, Havel, 

Janáková, Klein, Kothánek, Krejčí, 

Německá, Olšanová, Petr,                     

Růžička, Skřivánek, Trajer,              

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

b) volba předsedy finančního výboru 

Ing. Vágner – dále bychom přistoupili k volbě předsedy finančního výboru. Prosím o návrhy, kdo by se měl 

stát předsedou finančního výboru. 

Růžička – navrhuji Ing. Janu Německou. 

Ing. Německá – děkuji, souhlasím. 

Ing. Vágner – jsou další návrhy? Pokud nejsou, přikročíme k hlasování. 

 

Hlasování o návrhu – předseda finančního výboru Ing. Jana Německá 

Pro: 9 (Bartizal, Havel, Klein, 

Krejčí, Německá, Petr, Růžička, 

Skřivánek, Vlažný) 

Proti: 0  Zdr.: 6 (Falc, Janáková, Kothánek, 

Olšanová, Trajer, Vágner) 

Návrh byl přijat 

 

Ing. Vágner – děkuji a blahopřeju Ing. Německé ke zvolení do funkce předsedkyně finančního výboru. 

 

Usnesení č. 7b)/01 

Zastupitelstvo města volí předsedkyní finančního výboru Ing. Janu Německou.   

 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

Ing. Vágner – bodem c) je volba předsedy kontrolního výboru. Prosím o návrhy, kdo by se měl stát předse-

dou kontrolního výboru.  

Ing. Skřivánek – já navrhuji předsedu z minulého volebního období pana Karla Kleina. 

Klein – děkuji, přijímám. 

Ing. Vágner – děkuji, jsou prosím nějaké další návrhy? Pokud nejsou, přikročíme k hlasování. 

 

Hlasování o návrhu – předseda kontrolního výboru Karel Klein 

Pro: 15 (Bartizal, Falc, Havel, 

Janáková, Klein, Kothánek, Krejčí, 

Německá, Olšanová, Petr,                    

Růžička, Skřivánek, Trajer,                

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0  Zdr.: 0  

Návrh byl přijat 

 

Ing. Vágner – děkuji a blahopřeju panu Kleinovi ke zvolení předsedou kontrolního výboru. 

Usnesení č. 7c)/01 

Zastupitelstvo města volí předsedou kontrolního výboru pana Karla Kleina.   

 

d) výbor pro spolkovou činnost - zřízení 

Ing. Vágner – jak jsme předesílali, byl program jednání rozšířen o podnět na zřízení výboru pro spolkovou 

činnost. Prosím navrhovatele, pana Růžičku, o pár slov. 

Růžička – kluby, spolky a organizace se lekly, co zdražování energií udělá s nájmy tělocvičen, kluboven. 

Byla shoda na tom, abychom neohrozili spolkovou činnost ve Velešíně, zřídit výbor, který bude hledat cesty, 

jak všem pomoci. Nabízí se možnost oslovení sponzorů, pomoc se získáním dotací. Myslím si, že tak 2-3 

roky budou kluby a spolky pomoc potřebovat. 

Ing. Vágner – ještě prosím o počet členů. 

Růžička – navrhuji 5 členů. 

Ing. Vágner – je tady návrh, abychom schválili vznik výboru pro spolkovou činnost a aby byl počet členů 

pět. Historicky jsme spolkovou činnost řešili komisemi, případně pracovními skupinami. V posledním obdo-

bí existovaly dvě pracovní skupiny, pro sport a pro kulturu, památky a historii. Jaký je s těmito skupinami 

záměr? 
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Růžička – budou připojeny k tomuto výboru pro spolky. 

Ing. Vágner – konzultovali jste to s nimi? 

Růžička – ne, pokud nevíme, jestli bude výbor založen, nebylo o čem. 

Navrhuji dnes schválit zřízení výboru pro spolkovou činnost o počtu členů pět. A na příštím zastupitelstvu 

určit členy a programy. 

Ing. Falc – dnes ho založíme a zvolíme předsedu? Nechcete s tím počkat? Jsem pro to, aby takový výbor 

vznikl, měl by v sobě zahrnovat ty dvě pracovní skupiny. Nyní o tomto návrhu slyším poprvé. Myslím, že by 

stálo za to trochu to propracovat, co bude náplní činností, jaké budou konkrétní kroky. Konzultovat vznik 

skupiny s předsedy pracovních skupin pro sport a pro kulturu. Chtěl bych dostat podklady předem. Můj ná-

vrh je počkat se zřízením do příštího zastupitelstva. Můžeme schválit záměr zřízení výboru pro spolkovou 

činnost. Navrhuji připravit podklady do příštího jednání zastupitelstva, které by obsahovaly i náplň práce. 

Ing. Vágner (k Ing. Falcovi) – dáváš to jako protinávrh? 

Ing. Falc – ano. 

Ing. Vágner – to znamená, návrh prvního usnesení by zněl, že zastupitelstvo města zřizuje výbor pro spol-

kovou činnost jako výbor pětičlenný, a druhé usnesení? 

Ing. Falc – zastupitelstvo města schvaluje záměr zřízení výboru pro spolkovou činnost a ukládá navrhovate-

lům do příštího zastupitelstva zpracovat náplň práce. 

Ing. Vágner – podle jednacího řádu hlasujeme o druhém návrhu jako o prvním. Kdo je pro záměr zřízení 

výboru a dodání podkladů náplně jeho činnosti na příští jednání zastupitelstva? 

 

Hlasování o návrhu – záměr zřízení výboru pro spolkovou činnost 

Pro: 6 (Falc, Janáková, Kothánek, 

Olšanová, Trajer, Vágner) 

Proti: 5 (Bartizal, Havel, Klein, 

Krejčí, Růžička) 

Zdr.: 4 (Německá, Petr, Skřivánek, 

Vlažný) 

Návrh nebyl přijat 

 

Ing. Vágner – usnesení nebylo schváleno a můžeme hlasovat o prvním návrhu v pořadí, který zněl: Zastupi-

telstvo města zřizuje výbor pro spolkovou činnost jako výbor pětičlenný. Kdo je pro toto usnesení? 

 

Hlasování o návrhu – zřízení výboru pro spolkovou činnost  

Pro: 9 (Bartizal, Havel, Klein, 

Krejčí, Německá, Petr, Růžička, 

Skřivánek, Vlažný) 

Proti: 1 (Falc) Zdr.: 5 (Janáková, Kothánek,                  

Olšanová, Trajer, Vágner) 

Návrh byl přijat 

 

Usnesení č. 7d)/01 

Zastupitelstvo města zřizuje výbor pro spolkovou činnost jako výbor pětičlenný.  

 

Ing. Vágner – usnesení máme schváleno a je výbor pro spolkovou činnost zřízen jako pětičlenný. 

Náplň činnosti výboru je nutné zastupitelům dodat a příště bychom ji měli schválit. Ať již formou plánu prá-

ce, nebo kompetencí a povinností, které ten výbor má zaštiťovat. 

Bartizal – kdo to zpracuje? 

Růžička – teď budeme volit předsedu? A ten to pak zpracuje. 

Ing. Vágner – náplň práce může dělat i zastupitelstvo. 

Růžička – měli bychom zvolit předsedu, aby mohl začít pracovat. Ve spolupráci s radou by připravil pro-

gram. 

Ing. Vágner – a příště bychom program schválili. 

 

e) volba předsedy výboru pro spolkovou činnost 

Ing. Vágner – nyní přikročíme k volbě předsedy nebo předsedkyně výboru pro spolkovou činnost. Prosím              

o návrhy. 

Petr – navrhuji pana Karla Krejčího. 

Ing. Krejčí – přijímám. 

Ing. Vágner – děkuji. Jsou nějaké další návrhy? Pokud nejsou, přikročíme k volbě předsedy výboru                   

pro spolkovou činnost. 

 

Hlasování o návrhu – předseda výboru pro spolkovou činnost Ing. Karel Krejčí 

Pro: 10 (Bartizal, Havel, Klein, 

Krejčí, Kothánek Německá, Petr, 

Růžička, Skřivánek, Vlažný) 

Proti: 0  Zdr.: 5 (Falc, Janáková, Olšanová, 

Trajer, Vágner) 

Návrh byl přijat 
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Ing. Vágner – děkuji. Tím pádem máme nový výbor a máme i předsedu Ing. Karla Krejčího. Blahopřeju.  

 

Usnesení č. 7e)/01 

Zastupitelstvo města volí předsedou výboru pro spolkovou činnost Ing. Karla Krejčího.   

 

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva – viz příloha č. 8/01 

Ing. Vágner – každému členovi zastupitelstva náleží za výkon jeho funkce odměna. Maximální výše odměn 

je dána nařízením vlády, které se pravidelně aktualizuje. V současné době platí nařízení vlády z roku 2019 

(338/2019 Sb.). My jsme vždy volili členy rady, předsedy výborů, předsedy komisí, předsedy zvláštních or-

gánů a těmto jsme odměny dávali. Členům výborů a komisí se odměny historicky neposkytovaly. Maximální 

výše odměny se odvíjí od velikostní kategorie obce. 

Materiály zastupitelé obdrželi v příloze. Zhruba pět let zpátky se výše odměn stanovovaly jako maximální. 

Takto je koncipován i návrh usnesení, který budu předkládat. Jsou nějaké jiné návrhy na výši odměn? 

Pokud není žádná připomínka, přečtu návrh na usnesení. 

 

Usnesení č. 8/01 

a) V souladu s ustanoveními § 72 a § 77 odst. 3, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění                    

Nařízení vlády č. 338/2019 Sb., o odměnách členů zastupitelstev obcí, v platném znění, stanovuje               

zastupitelstvo měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 18. 10. 2022 v následující výši: 

- zastupitel bez funkce              1 989 Kč 

- člen rady                                  7 954 Kč 

- předseda výboru                     3 978 Kč 

- předseda komise                     3 978 Kč 

- předseda zvláštního orgánu   3 978 Kč; 

b) V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu; 

c) Zastupitelstvo stanovuje, že v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, to je 

v případě nového zvolení do funkce předsedy výboru a komise, bude náležet ode dne zvolení do této 

funkce odměna novým funkcionářům; 

d) Zastupitelstvo schvaluje, že měsíční odměna náleží i těm předsedům komisí rady a předsedům 

zvláštních orgánů, kteří nejsou zastupiteli, a to vždy ode dne jmenování do funkce. 

Bod se nesleduje    Z. EO MěÚ 

Hlasování o usnesení 

Pro: 15 (Bartizal, Falc, Havel, 

Janáková, Klein, Kothánek, Krejčí, 

Německá, Olšanová, Petr,                     

Růžička, Skřivánek, Trajer,                 

Vágner, Vlažný) 

Proti: 0 Zdr.: 0 

Usnesení bylo schváleno 

 

9. Různé  

Ing. Vágner – v úvodu jsem sliboval informace o energiích. Poprosím o spolupráci jednatelku Správy ma-

jetku města Velešín paní Marečkovou. 

Prosím o dotazy z publika. 

Občan (paní XY) – psala jsem paní Marečkové, chtěla jsem, aby mi poslala smlouvu s dodavatelem             

a ceny plynu na tento a příští rok. Paní Marečková vůbec nereagovala a rozeslala hromadný dopis všem, kde 

není jasně nic napsáno. Takže se ptám, proč není reagováno na dotazy zaslané emailem? 

Ing. Vágner – děkuji za dotaz, já jsem tento email obdržel v konverzaci a tedy poprosím paní Marečkovou, 

protože tento dotaz je směřován na ni, o zodpovězení dotazu. 

Marečková – dobrý den, s paní XY jsem komunikovala emailem jednou a to kvůli vznesení dotazu na doda-

vatele energií, který je nasmlouvaný v tomto roce. Tento rok je nasmlouvaná společnost ČEZ, kde je zastro-

povaná cena plynu do konce roku na částce 635 Kč/MWh. Na příští rok žádný dodavatel ještě                     

nasmlouvaný není. Toto jsem paní XY do emailu napsala s tím, že nového dodavatele bude vybírat rada měs-

ta podle nabídek, které nám poskytnou. My jsme oslovili ty největší hráče na trhu, kteří jsou schopni nám 

nabídnout tu nejlepší cenu a zároveň nám energie opravdu poskytnout. Je stanoven datum do příští rady, kte-

rá je 24. 10. 2022, s tím, že nám přijde nabídka od třech poskytovatelů energií, což je ČEZ, E.ON a INNO-

GY, a vysoutěží se nejlepší a nejlevnější dodavatel.  

Na otázky, na které jste se mne v mailu ptala, jsem Vám odpověděla. Mail šel v kopii panu starostovi,                   

aby viděl, že, co jste chtěla vědět, jsem Vám zodpověděla. 
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Ing. Vágner – ještě doplním, co se týká smluv s dodavatelem, není možné poskytovat každou smlouvu,                 

jelikož může obsahovat obchodní tajemství. Zveřejňujeme smlouvy, které musíme, ale to tento případ není. 

Můžeme Vám říct kalkulaci a cenu, z které vycházíme, ale přímo poskytnout smlouvu externímu subjektu 

nemůžeme. 

Občan (paní XY) – teplo a teplá voda je zpracována přes kogenerační jednotky. Kdo je jejich vlastník? 

Marečková – vlastníkem kogeneračních jednotek je EON.  

 

Hromadná diskuze občanů ke zvýšení cen tepla a plynu. Viz rozeslaný dopis od Správy majetku města               

Velešín. 

 

Marečková – v dopise šlo, že zálohy budou nájemníkům městských bytů ze skutečné spotřeby v loňském 

roce navýšeny zhruba 5x. Co šly dopisy na SBD a SVJ, tak byly pouze informativní s tím, že tam bude zvý-

šení. Bylo tam i napsáno, že skutečnou cenu tepla budeme vědět do konce listopadu, a ta bude potom po-

skytnuta SBD a SVJ. A tam bude záležet na nich, jak si zálohy navýší. Nicméně jsme informaci poskytli pro-

to, aby na to byli občané připraveni dopředu.  

Občan (pan XY) – kolik procent tepla jde z kogeneračních jednotek? 

Marečková – vyrobí nám zhruba polovinu tepla za poloviční cenu. 

A za kogenerační jednotky nám E.ON platí nájem.  

Ing. Vágner – my to nájemné nepřevádíme do zisku města, ale používáme ho na opravy a údržby kotelen, je 

zákonem stanoveno, které náklady můžeme účtovat do ceny tepla. E.ON platí nájem městu za prostory,                  

za budovu, ne za kogenerační jednotku. 

Občan (bývalý jednatel SMM) doplnil informace k ceně a kalkulaci tepla.  

Ing. Vágner – pokud jde o nárůst, chápu, že to občany znepokojuje. My toto téma řešíme již od června, 

vhodného dodavatele jsme se snažili poptat již 4x. Co se týká cen, ty se mění. Vláda oznámila, že bude ceny 

regulovat, ale ze strany státu nejsou dány parametry regulace. Probíhají výběrová řízení na dodavatele plynu 

a elektrické energie, nadále budeme sledovat spotřebu, vyhodnocovat ji, a pokud by bylo možné v průběhu 

roku 2023 snížit zálohy, uděláme to. Záleží to ale na ceně plynu, která je určována na trhu.  

Občan (paní XY) - hledá město alternativu ke kogeneračním jednotkám a vytápění plynem? 

Ing. Vágner – ano, jednáme, jedna varianta je na stole. Prosím o bližší informace paní Marečkovou.  

Marečková  - momentálně jednáme ohledně možnosti tepelných vrtů u obou kotelen. Je to v jednání, uvidí-

me, jak k tomu dostaneme více informací. Teď jsme se obrátili na odborníky a čekáme, až dostaneme nějaký 

výstup. 

Ing. Skřivánek - slyšel jsem alternativu ke kogeneracím. Buďme za ně rádi. Je to pro nás levný zdroj tepla. 

Jsou pro nás alternativou ke standardním konvenčním kotlům, které jsou v kotelnách instalovány. Málokdo 

tušil, jaká krize v plynu přijde.  

Ing. Vágner – jsou prosím další dotazy? Pokud ne, děkuji za dotazy. Pokud budete mít dotazy k energiím, 

obraťte se na mě nebo na paní Marečkovou. 

Růžička – my jsme se snažili sehnat relevantní informace, kde se dá, regulační úřad atd., ale ta informace 

musí přijít ze shora, abychom Vás zbytečně nemystifikovali. Dopis se bral jako včasné varování pro Vás.  

Ing. Vágner – pokud nejsou dotazy a připomínky od zastupitelů, děkuji Vám za klidný průběh jednání, ve-

řejnosti děkuji za dotazy a přeji hezký večer.  

 

 

 

 

 

Ve Velešíně 19. 10. 2022 

 

Zapsala: Radka Šímová                 Ověřil: Ing. Petr Falc 

 

                            Karel Klein 

                                                                                    

                                                                                        Starosta města: Ing. Petr Vágner 

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 –  prezenční listina 

Příloha č. 2 –  listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva města 


