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Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města Veltrusy, konaného 5. 11. 2018 od 18:00 hodin.

Místo konáni:

Doba trvání:

Přítomni:

Hasičský dům Veltrusy (Seifertova 488, Veltrusy)

18:07 - 19:45

Ing. Andrle Jakub, Mgr. Bělková Barbora, Havlín Bronislav, Ing. Hrubešová
Ludmila, Krčmová Věra, Ing. Novák Martin, Mgr. Ing. Ponert Martin, Mgr. Ponert
Petr, Ing. Štulík Vladimír, Ing. Šťastná Barbora, Mgr. Volák Filip

Omluveni:

Ověřovatelé: Ing. Andrle Jakub, Ing. Šťastná Barbora

Navržený program:
l) zahájeni
2) Složení slibu člena zastupitelstva
3) Určeni zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4) Schváleni programu
5) Volba starosty a místostarosty

a) určení funkci, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
(§ 71odst. 1pIsm. a) zákon o obcích)

b) určení počtu místostarostů
C) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolnIho výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolnIho výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

8) Diskuze
9) Závěr
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1. ZAHAJENI ZASEDANI ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva města Veltrusy (dále též jako ,,zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18:07
hodin dosavadním starostou města Mgr. Filipem Volákem (dále jako ,,předsedajícŕ').

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčeni o
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

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 zřIzenI), v platném znění, konalo do 15 dnů
ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasováni (lhůta
uplynula dne 19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1zákona o
obcích byla na úřední desce Městského úřadu ve Veltrusích zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dni, a to od 26. 10. 2018 do 5. 11. 2018. Současně byla
zveřejněna na ,,elektronické úřednidesce".

PředsedajÍcÍ schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha l)
konstatoval, že přítomno je 11členů nově zvoleného zastupitelstva (z celkového počtu všech
11 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o
obcích).

Předsedající dále upozornil, že ze zasedání zastupitelstva města se pořizuje audio záznam pro
potřeby vyhotoveni zápisu.

Před složením slibu dosavadní starosta poděkoval dosavadnímu zastupitelstvu (2014 - 2018)
za čtyřletou práci pro město a přivítal zde nové zastupitele, kteří byli zvoleni (či byli
jmenováni) zastupiteli v letošních komuná]nich volbách. Zároveň děkuje všem voličům, kteří
se zúčastnili komunálních voleb ve Veltrusích, kde byla účast 56,7 %, což je téměř 10 % nad
průměrem ČR (47,3 %).

PředsedajÍcÍ dále krátce zrekapituloval volební výsledky a představil nové zastupitele
(v pořadídle čísel kandidátek):

· Kand. č. 1 ,, Sdružení kandidátů KDU-ČSL a mladých nezávislých kandidátů" - 7,9 %
resp. 1mandát (p. Havlín)

0 Kand č. 2 ,,ČSSD" - 16,6 %
resp. 2 mandáty (Mgr. Ing. Martin Ponert a Mgr. Petr Ponert)

Kand. č. 3 ,,Pro Veltrusy" (s podporou STAN) - 44,8 %
resp. 5 mandátů (Ing. Andrle, Mgr. Bělková, Ing Novák, Ing. Štul'k a Mgr Volák)

0 Kand. č. 4 ,,Pro všechny"- 10,2 %
resp. 1 mandát (p. Krčmová, která nahradila doc. Ing. Láchovou, CSC., která rezignovala
dne 11. 10. 2018)

0 Kand. č. 5 ,,Patrioti Veltrusy" - 20,5 % hlasů
resp. 2 mandáty (Ing. Šťastná a Ing. Hrubešová, která nahradila Ing. Baránkovou, která
rezignovala dne 8. 10. 2018)

Všichni zde přítomni zastupitelé, kteří před zahájením obdrželi osvědčení o zvolení členem
podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů v platném znění, jsou zvolení či jmenovaní zastupitelé, z tohoto důvodu není nutné
k ověřenístanovit mandátový výbor.
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2. SLOŽENÍ SLIBU ČLENY ZASTUPITELSTVA
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 předsedajÍcÍ přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o
obc'ch nS/ibuji věrnost České republice. slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města Veltrusy a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky." a jmenovitě v abecedním pořadí vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
s|oženis|ibu pronesením slova ,,slibuji" a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).

žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

3. URČENÍ OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE
Dle stávajÍcÍho jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy předsedajÍcÍ jmenoval
ověřovatele zápisu z ústavujÍcÍho zasedání Zastupitelstva města Veltrusy Ing. Andrleho a Ing.
Šťastnou a zapisovatelkou slečnu Nikolu Formanovou. Jmenovaní souhlasili.

4. 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 návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplněni. Před hlasováním dal předsedajÍcÍ možnost
vyjádřit se přítomným občanům. PředsedajÍcÍ dal hlasovat o návrhu programu.

NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následujlcl program ustavujlclho zasedání:

l) zahájení
2) Složení slibu člena zastupitelstva
3) Určeni zapisovatele a ověřovatelů zápisu
4) Schváleni programu
5) Volba starosty a místostarosty

a) určeni funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
(§ 71odst.1pism. a) zákon o obcích)

b) u rčení počtu místostarostů
C) určeni způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

6) ZřÍzenífinančnÍho a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontro|njho výboru
b) volba předsedy finančního výboru
C) volba předsedy kontro|ního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolnIho výboru

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)

8) Diskuze
9) Závěr

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 Členů, proti návrhu O členů, zdrželo se O Členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 1
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5. VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY

Sa) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
předsedajÍcÍ dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby
členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce. jiný návrh
vznesla Ing. Hrubešová a to, aby členové zastupitelstva byli uvolněni pro výkon funkce
starosty i místostarosty. Dle jednacího řádu města Veltrusy je hlasováno nejprve o
protinávrhu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanovisko. žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ (ING. HRUBEŠOVÁ)
Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 84 odst. 2 pÍsm. k) zákona o obcích určuje, že
bude člen zastupitelstva uvolněn pro výkon funkce starosty i místostarosty města.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 6 Členů (p. Havlín, Mgr. Ing. Martin Ponert a Mgr. Petr Ponert,
p. Krčmová, Ing. Št'astná a Ing. Hrubešová), proti návrhu 5 Členů (Ing. Andrle, Mgr.
Bělková, Ing. Novák, Ing. Štulík, Mgr. Volák), zdrželo se O členů.
Návrh byl schválen jako usneseni č. 2

5b) Určení počtu místostarostů
PředsedajÍcÍ na základě povolebních jednání měl připravený návrh, aby zastupitelstvo volilo
dva místostarosty (neuvolněné), kteří by si zodpovědně rozdělili agendu, kterou dosud
zabezpečoval jeden uvolněný místostarosta. O tomto návrhu ale není pragmatické hlasovat
vzhledem k hlasováni v předchozím bodě. PředsedajÍcÍ tedy dále navrhl, aby zastupitelstvo
města Veltrusy schválilo zvolení jednoho místostarosty. jiný návrh nebyl vznesen, proto bylo
hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit
své stanov'sko Žádné stanovisko vzneseno nebylo.

NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schválilo zvoleníjednoho místostarosty.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 Členů (p. Havlín, Mgr. Ing. Martin Ponert a Mgr. Petr Ponert,
p. Krčmová, Ing. Št'astná, Ing. Hrubešová, Ing. Štulík, Mgr. Volák), proti návrhu 1 Člen
(Mgr. Bělková), zdrželi se 2 Členové (Ing. Andrle, Ing. Novák)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 3

5c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Na základě zvyklostí při ustavujÍcÍch zasedáních ve městě Veltrusy předsedajÍcÍ navrhl tajný
způsob volby. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby
budou hlasy pro konkrétního kandidáta jednotlivými členy zastupitelstva, po jejich úpravě za
připravenou plentou, odevzdány do připravené hlasovací urny. Následně budou volební
komisí spočítány, předseda sdělí výsledek a případným členům zastupitelstva bude
umožněno výsledek sčItání zkontrolovat. Souhlas s navrženým kandidátem bude vyznačen
křížkem čtvereček před jménem navrženého kandidáta. Nesouhlas s navrženým kandidátem
nebude na lístku nijak vyznačen. jakýkoliv jinak vyznačený lístek bude označen jako neplatný
hlas. PředsedajÍcÍ vyzval členy zastupitelstva k předneseni návrhů na změnu způsobu
hlasováni. žádné návrhy nebyly podány.
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NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným předsedajlclm.

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 10 členů, proti návrhu O členů, zdržel se 1 Člen (p. Havlín)
Návrh byl schválen jako usneseni č. 4

5d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Před tajným hlasováním je nejprve třeba stanovit volební komisi. předsedajÍcÍ nejprve
požádal zastupitele Ing. Nováka, Ing. Štulíka a Mgr. Ing. Martina Ponerta, zda by mohli zastat
funkci členů volební komise a Ing. Štulíka požádal, zda by mohl zastat funkci předsedy
jmenovaní souhlasili. předsedajÍcÍ dal hlasovat o návrhu členů volební komise:

NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje navrženou volební komisi ve s/oženĹ' Mgr. Ing. Martin
Ponert, Ing. Novák a Ing. Štulík (předseda).

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu O členů, zdrželo se O Členů
Návrh byl schválen jako usneseni č. 5

předsedajÍcÍ upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvoleni, případně po
nezvoleni žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno dle jednacího řádu Zastupitelstva města Veltrusy (body 39., 40.)
tak, že se nejdříve hlasuje od posledního návrhu, přičemž po platném zvoleni konkrétního
kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
předsedajÍcÍ vyzval členy zastupitelstva k podáváni návrhů na funkci starosty. Člen
zastupitelstva Ing. Štulík navrhl zvolit do funkce starosty Mgr. Voláka. Mgr. Volák
kandidaturu přijal, představil se a řekl pár slov pro ty, kteří ho příliš neznají. Chtěl by navázat
na 4 roky práce v roli starosty a rád by dokončil rozpracované projekty - ztěch
nejvýznamnějších uvádí např. přístavbu školy, nové lékařské ordinace, rekonstrukci
komunikací, rozvoj sociálních služeb a další. Věří, že celé nově zvolené zastupitelstvo se bude
snažit o stále hezčí, přÍjemnější, zelenější a živějšIVeltrusy také v dalších 4 letech.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. Zastupitelům byly rozdány lístky se jménem
Mgr. Voláka, které upravili za plentou a následně vhodili do urny. Volební komise sečetla
hlasy a předseda volební komise konstatoval, že do urny bylo vhozeno všech 11lIstků se 6
hlasy pro Mgr. Voláka.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy volí starostou Mgr. Filipa Voláka.

TAJNÉ HLASOVÁNÍ: pro návrh: 6 Členů, proti 11ávrhu 5 členů, zdrželo se O Členů
Návrh byl schválen jako usneseni č. 6

5e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
předsedajÍcÍ vyzval Členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly
podány nás|edujÍcÍ návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Štulík navrhl zvolit do funkce
místostarostky Mgr. Bělkovou a to z důvodu dosud vykonané práce pro město Veltrusy
např. v oblasti kultury, zlepšené informovanosti občanů aj., navíc Mgr. Bělková obdržela od
voličů 3. nejvyšší počet hlasů ze zde přítomných zastupitelů. Další kandidáti nebyli navrženi.
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Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. PředsedajÍcÍ nominovanou požádal o pár slov.
Mgr. Bělková poděkovala za slovo a kandidaturu na základě dlouholeté fungujÍcÍ spolupráce
s městem v minulém volebním období přijala. Mgr. Bělková sdělila, že pro zdárný rozvoj
města a pro jeho dobré fungováni je důležité, aby starosta a místostarosta spolupracovali,
uměli si naslouchat a vzájemně se podporovali. Ráda by pokračovala v otevÍrání radnice
občanům v rámci vylepšeni komunikace mezi městem a občany a zapojením veřejnosti do
děnive městě a rozhodování o jeho dalším rozvoji.

Zastupitelům byly rozdány lístky se jménem Mgr. Bělkové, které upravili za plentou a
následně vhodili do urny. Volební komise sečetla hlasy a předseda volební komise
konstatoval, že do urny bylo vhozeno všech 11 lístků s 5 hlasy pro Mgr. Bělkovou. Mgr.
Bělková tedy nebyla zvolena.
NÁVRH NA USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy volí místostarostou Mgr. Barboru Bělkovou.
TAJNÉ HLASOVÁNÍ: pro návrh: 5 Členů, proti návrhu 6 Členů, zdrželo se O Členů
Návrh nebyl schválen.

6. ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU
PředsedajÍcÍ úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolnIvýbor [§
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 kontrolnIho nebo finančního
výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečujÍcÍ
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1zákona o obcích).

PředsedajÍcÍ navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finančnivýbor a kontrolnIvýbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy. jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům ' př'tomným občanům sděl't své stanov'sko. Žádné stanov'sko sděleno nebylo.

NÁVRH NA USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu O členů, zdrželo se O členů
Návrh byl schválen jako usneseni č. 7

6b) Volba předsedy finančního výboru
PředsedajÍcÍ vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Byly podány nás|edujÍcÍ návrhy: Členka zastupitelstva Ing. Hrubešová navrhla zvolit
do funkce předsedy f'nančniho výboru Ing. Šťastnou, z důvodu dosavadn' vykonané práce
ve funkci předsedkyně finančního výboru. Ing. Šťastná kandidaturu přijímá a bude ráda
pokračovat v práci, kterou započala před 4 lety. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko Žádné stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH NA USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy voli předsedou finančního výboru Ing. Barboru Šťastnou.
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HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 2 Členové (Ing. Andrle, Ing. Novák),
zdržel se 1člen (Ing. Št'astná)
Návrh byl schválen jako usneseni č. 8

6c) Volba předsedy kontrolního výboru
předsedajÍcÍ vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolnIho
výboru. Byly podány následujÍcÍ návrhy: PředsedajÍcÍ Mgr. Volák navrhl zvolit do funkce
předsedy kontrolního výboru Mgr. Ing. Martina Ponerta, vzhledem k jeho ekonomicko-
právním znalostem. Mgr. Ing. Martin Ponert funkci zdvořile odmítl. Členka zastupitelstva Ing.
Šťastná navrhla zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Andrleho, který již má
z kontrolnIho výboru zkušenosti. Ing. Andrle funkci také zdvořile odmítl. Domnívá se, že by
členové kontrolního výboru měli být členové jiné strany, než je vedeni města. Pokud se ale
nenajde jiný zastupitel pro výkon této funkce, bude o funkci předsedy kontrolního výboru
uvažovat. Z důvodu nedostatku kandidátů zastupitelé odkjádajIvolbu na přIští zasedání. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.

NÁVRH NA USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy odkládá volbu předsedy kontro/nlho výboru z důvodu
nedostatku kandidátů na Členství ve výborech na nejbližší zasedánL

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu O Členů, zdrželo se O členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 9

6d) Volba členů finančního výboru
PředsedajÍcÍ vyzval novou předsedkyni finančního výboru Ing. Šťastnou k podávání návrhů na
členy finančního výboru. Předsedkyně navrhla zvolit členy finančního výboru Ing.
Hrubešovou, se kterou již spolupracovala a Mgr. Ing. Martin Ponerta.
NÁVRH NA USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy voli Členy finančního výboru Ing. Hrubešovou a Mgr. Ing.
Martin Ponerta.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 6 Členů, proti návrhu 3 členů (Mgr. Bělková, Ing. Novák, Ing.
Štulík), zdrželi se 2 Členové (Ing. Andrle, Mgr. Volák)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 10

6e) Volba členů kontrolního výboru
NÁVRH NA USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy odkládá volbu členů kontrolního výboru z důvodu nedostatku
kandidátů na členství ve výborech na nejbližšlzasedánĹ

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 Členů, proti návrhu O Členů, zdrželo se O Členů
Návrh byl schválen jako usneseni č. 11

7. ROZHODNUTÍ O ODMĚNÁCH ZA VÝKON
NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA

FUNKCÍ

předsedajÍcÍ navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva, členům výborů a předsedům
výborů byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona o obcích a nařIzenIm vlády č. 318/2017 Sb., o
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výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, poskytována odměna
v doposud schválené výši. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v
případě náhradníka ode dne zvolení do této funkce. Částky by vzhledem ke schválenému
rozpočtu a možným změnám, ke kterým dojde od 1. 1. 2019 s novou vyhláškou č. 318/2017
Sb. (ze Sb. Zákonů 202) a následným přehodnocením níže uvedených částek, do konce roku
2018 neměnil.

Funkce Současný stav a návrh do konce roku 2018 Maximální Částka dle stávající vyhlášky
(do 31. 12. 2018)

Člen zastupitelstva 530 Kč/měs. 1.534 KČ/měs.
Člen zastupitelstva + oddávajÍcÍ 630 Kč/měs.
Člen zastupitelstva + člen výboru 1.590 KČ/měs. 2.557 Kč/měs.
Člen zastupitelstva + předseda výboru 1.830 Kč/měs. 3.068 KČ/měs.
Člen zastupitelstva + předseda výboru + člen výboru 2,890 Kč/měs/měs.
Člen výboru bez členství v zastupitelstvu města 2.090 KČ/po|o|etí

Vzhledem ke schválenému obsazeni finančního výboru navrhuje předsedajÍcÍ nyní schválit
částky za výkon těchto již obsazených funkci, tedy pro výkon funkce člena zastupitelstva, pro
výkon funkce člena zastupitelstva, který je zároveň člen výboru a pro výkon funkce člena
zastupitelstva, který je zároveň předsedu výboru. Částky pro ostatní funkce navrhuje schválit
na dalším zasedání.

Před hlasováním byl členem zastupitelstva města p. Havlínem podán protinávrh usnesení, a
to, aby byly navýšeny odměny zastupitelům, kteří jsou zároveň členy výboru na maximum a
členům, kteří jsou pouze členy zastupitelstva, navrhuje částku minimální, tedy nulovou.
Doplňuje, že funkci člena zastupitelstva vnímá jako funkci čestnou a není třeba za ni pobírat
peníze, oproti funkci člena výboru, který vykonává práci ,,navíc". Pokud se jeho návrh
neodsouhlasI, bude svou odměnu za výkon funkce darovat hasičům města Veltrusy. Starosta
a Ing. Andrle oponují, že lze též vnímat člena zastupitelstva a výboru jako funkci čestnou.
Ing. Šťastná s názorem starosty a Ing Andrleho nesouhlas' Ze zkušenost' na funkc'
předsedkyně finančního výboru ví, jak je funkce předsedy časově odlišně náročná od funkce
pouhého zastupitele a dle jejího názoru je to nesrovnatelné. Aby mohl člen výboru svou
funkci vykonávat zodpovědně a jeho práce měla smysl, stojito hodně času a energie. Apeluje
na zastupitele, aby byla vÍce kontrolovaná činnost výborů, aby výdaje za funkce členů nebyly
pouhá ztráta peněz pro město. Starosta dodává, že z jeho zkušeností je to vždy o přístupu
daného funkcionáře - svědomitě může pracovat pro město jak řadový zastupitel, tak i člen či
předseda výboru.

vzhledem k rozrůstající se výstavbě navrhuje, aby byl zřízen stavební výbor.
V minulosti již stavební výbor (komise) zřízen byl, ale poté co byl zřízen stavební úřad,
stavební výbor zanikl. Starosta s návrhem zřIzenI stavebního výboru či komise souhlasí, mohl
by být zařazen do programu v některém z nás|edujícich zasedání.
PROTINÁVRH NA USNESENÍ (p. HAVLÍN)
Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 72 odst. 2, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce:

e neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši O Kčza měsíc,
e neuvolněného člena zastupitelstva, který je zároveň členem výboru ve výši 2.557 kč a
0 neuvolněného člena zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru ve výši

3.068 KČ.

Odměna bude poskytována ode dne při/etl tohoto usneseni a v případě náhradníka ode dne
složeni slibu, případně zvolení do dané funkce.
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HLASOVÁNÍ: pro návrh: 3 členů (p. Havlín, Ing. Hrubešová, p. Krčmová), proti návrhu
4 členové (Mgr. Bělková, Ing. Novák, Ing. Štulík, Mgr. Volák), zdrželi se 4 členové (Ing.
Andrle, Mgr. Ing. Martin Ponert, Mgr. Petr Ponert, Ing. Šťastná)
Návrh nebyl schválen

NÁVRH NA USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 72 odst. 2, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce:

· neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 530 KČ za měsíc,
· neuvolněného člena zastupitelstva, který je zároveň členem výboru ve výši 1.590 kč a
· neuvolněného člena zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru ve výši

1.830 KČ.
Odměna bude poskytována ode dne při/etl tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne
s/oženlslibu, případně zvolení do dané funkce.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 6 Členů, proti návrhu O členů, zdrželo se 5 členů (p. Havlín,
Ing. Hrubešová, p. Krčmová, Mgr. Petr Ponert, Ing. Št'astná)
Návrh byl schválen jako usneseni č. 12

8. DISKUZE
Bývalý místostarosta požádal každého ze zastupitelů, aby mu sdělil, jakým
způsobem hodlá řešit situaci, kdy nebyl zvolen místostarosta a jak dlouho si mysli, že je tato
situace únosná. doplňuje, že je překvapený z toho, že se volbě místostarosty po
zamítnutém návrhu nevěnovalo vÍce času a pokračovalo se k dalšímu bodu. Každý ze
zvolených zastupitelů věděl, že se dnes budou volit funkce. Očekával, že ti, kteří nesouhlasili
s návrhem zvolit Mgr. Bělkovou, dají jiný návrh.

Ing. Novák vyzval zástupce jednotlivých stran, aby každý z nich sdělil, proč za svou stranu
nenavrhli místostarostu. P. Havlín odpovídá, že z jeho strany KDU-ČSL a mladých nezávislých
kandidátů získal jediný mandát a jelikož předvolební diskuze nasvědčovaly tomu, že on jako
místostarosta být zvolen nemůže, nehlásil se jako kandidát na tuto funkci. S kandidáty
ostatních stran nebyla diskuze na toto téma dokončena. Dodává, že zkušený starosta, jako je
Mgr. Volák to měsíc bez místostarosty zvládne. Ing. Hrubešová byla zklamaná způsobem
jednání nejen o personálních záležitostech, ale také o volebních programech jednotlivých
stran. Mgr. Bělkovou nepodpořila z důvodu, že ji nezná a neviděla ji zatím pracovat.
Dle P. Krčmové se o tématu zvolení do funkce místostarosty málo diskutovalo. Dodává, že
bývá zvykem, aby byl místostarosta z jiné strany, než ze které je starosta. Starosta připomněl
návrh 2 neuvolněných místostarostek, kdy jedna z nich (tzv. 1. místostarostka) měla být ze
strany jiné. Ing. Novák je smutný z toho, jak to dnes dopadlo a doufá, že bude místostarosta
zvolen dřív než za měsíc. Věří, že bude stačit 15 dnů na to, aby se domluvili. Mgr. Petr Ponert
pevně věří, že se zastupitelé dohodnou a najdou vhodné kandidáty na funkci místostarosty,
aby bylo vedení města úplné a všichni mohli dělat maximum pro město. Mgr. Ing. Martin
Ponert souhlasí s bratrem, že je tato situace předmětem dalších jednání a věří, že na přištIm
zasedání bude místostarosta zvolen Ing. Štul"k navrhl Mgr. Bělkovou, za sdruženi ,,Pro
Veltrusy" tedy návrh podán byl. Dále dodává, že snaha se sejít se všemi 11 zastupiteli byla,
ale při 1. jednání se zastupitelstvo sešlo nekompletní, při 2. jednání protistrany opustily
jednániihned po jednánío územním pIánu a 3. jednání bylo svoláni na včerejšek 4. 11. 2018,
kdy se sešlo pouze 5 členů ze sdružení ,,Pro Veltrusy" a ostatní se z jednání postupně omluvili
nebo nedali vědět vůbec. Ing. Šťastná dodává, že úsilI o setkání bylo, ale nebyl vždy zájem
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dohodnout se na všem. Doufá, že snaha o to, aby se příště domluvili, bude větší a situace se
co nejdříve vyřeší.

překvapuje nezájem zastupitelů o funkci místostarosty. sděluje, že občané
dali svým kandidátům hlas ve volbách proto, že jim věřili a nyní je nezájem o funkci ze strany
zastupitelů pro jejich voliče zklamáni. Dle jeho názoru je potřeba, aby zastupitelé vÍce
prosazovali své názory, vÍce si věřili a měli větší sebedůvěru, aby nezklamali své voliče. Mysli
si, že když se zastupitelé nedohodli na funkci místostarosty dnes, nedomluvI se ani příště.
Navrhuje, aby se o funkci místostarosty hlasovalo mezi všemi zbylými 10 zastupiteli a ten,
kdo obdrží nejvíce hlasů, by vykonával funkci místostarosty.

to vnímá tak, že nejsilnější strana nebyla schopna se domluvit. Souhlasí s názorem,
že kandidát na funkci místostarosty by měl být z opoziční strany a neměla by město vést
jedna strana. Mgr. Bělková popisuje, že na společných jednáních se zastupitelé shodli na
dvou neuvolněných místostarostech a kandidátů na tyto dvě pozice bylo vÍce. Sama je
překvapená z toho, že dnes zastupitelstvo odsouhlasilo dva uvolněné členy a tím neumožnilo
schválit 2 neuvolněné místostarosty. Překvapuje ji také, že ani po jejím nezvolení nikdo
nenavrhl dalšího kandidáta. Navrhuje panu starostovi, že do doby, než bude zvolený nový
místostarosta, podpoří neúplné vedeni města podle svých možností bez nároku na odměnu.

P. Havlín upozorňuje na to, že to, co tady nyní zaznělo, jsou die jeho názoru jen polopravdy.
Tvrdi, že k povolebním jednání ho osobně nikdo nepozval ani jednou. Jediné pozvání mu
přišlo na schůzku, která se konala včera večer 4. 11., kde se měli dohodnout, jaký program
budou cílit. Dát hlas Mgr. Volákovi nebo Mgr. Bělkové nemohl, protože s nimi žádné diskuze
neproběhly. Při jednání ostatních protikandidátů se sdružením ,,Pro Veltrusy", měli
protikandidáti své požadavky. Pokud ze sdruženi ,,Pro Veltrusy" není schopnost a ochota
z něčeho slevit a dohodnout se na kompromisu, není divu, že ostatní strany nepřistoupí na
návrhy, které dává sdružen' ,,Pro Veltrusy" Ing. Štulík nesouhlas' a doplňuje, že když 31 10.
2018 probíhalo jednání ohledně návrhu územního plánu, dalším programem bylo se
domluvit na pokladech pro toto první zasedání, tedy včetně volby vedeni města. Když
skončilo jednání o územním plánu, členové z ostatních stran rychle opustili kancelář starosty.
Na včerejší jednání byli pozváni opět všichni. P. Krčmová dodává, že informaci o projednání
programu tohoto zasedání dostala pouze 2 hodiny předem v ten samý den, na který bylo
svoláno jednání o návrhu územního plánu (st 31. 10. 2018). Územní plán skončil ve 21:00 a
myslí si, že takovým způsobem by jednání probíhat neměla. Starosta reaguje, že
předpokládal, že když se sešlo všech 11zastupitelů v jedné kanceláři, tak důležitá diskuze na
téma ustavujÍcÍho zasedání proběhne též Na domluvu před ustavujÍcÍm zasedáním si stačilo
vyhradit určitý čas, kdy by si stačilo potvrdit či vyvrátit to, o čem se diskutovalo i na
předchozích jednáních, tedy především to, že budou zastupitelé nominovat pravděpodobně
3 členy na 2 funkce neuvolněného místostarosty. Dnes ale tuto domluvu ostatní strany
nedodržely a to je hlavním důsledkem toho, proč dnes místostarosta nebyl zvolen.

připomenul, jak je výsledek oproti minulým komunálním volbám velice
rozdílný. v předchozím zastupitelstvu měla každá volební strana cca 2 - 3 své kandidáty, nyní
výsledek voleb zapřičinil určitou převahu jedné straně a svědčíto o tom, jak občané hodnotí
pozitivně práci minulého zastupitelstva a předchozího resp. nově zvoleného starosty.

Starosta zve všechny na veřejné projednáni návrhu územního plánu, které se bude konat
14. 11. 2018 od 18:00 hodin v Hasičském domě (Seifertova 488, Veltrusy).
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9. ZÁVĚR
Na závěr předsedající poděkoval všem přítomným za dnešní účast a ukončil ustavující
zasedání Zastupitelstva města Veltrusy v 19:45 hodin. Informace o konání dalšího zasedání
zastupitelstva bude zveřejněna na úřední desce města.
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Shrnutí usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města Veltrusy dne 5. 11. 2018 - zápis číslo 1

1. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje program ustavujÍcÍho zasedání.
Schváleno: 11-0-0

2. Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
bude člen zastupitelstva uvolněn pro výkon funkce starosty i místostarosty města.
Schváleno: 6-5-0

3. Zastupitelstvo města Veltrusy schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Schváleno: 8-1-2

4. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným předsedajÍcÍm.
Schváleno: 10-0-1

5. Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje navrženou volební komisi ve sĹoženÍ:
Mgr. Ing. Martin Ponert, Ing. Novák a Ing. Štulík (předseda).
Schváleno: 11-0-0

6. Zastupitelstvo města Veltrusy voli starostou Mgr. Filipa Voláka.
Schváleno: 6-5-0

7. Zastupitelstvo města Veltrusy zřizuje finanční a kontrolnIvýbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Schváleno: 11-0-0

8. Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou finančního výboru Ing. Barboru Šťastnou.
Schváleno: 8-2-1

9. Zastupitelstvo města Veltrusy odkládá volbu předsedy kontrolnIho výboru z důvodu
nedostatku kandidátů na členstvive výborech na nejb|ižšizasedánÍ.
Schváleno: 11-0-0

10. Zastupitelstvo města Veltrusy volí členy finančního výboru Ing. Hrubešovou a Mgr. Ing.
Martin Ponerta.
Schváleno: 6-3-2

11. Zastupitelstvo města Veltrusy odkládá volbu členů kontrolnIho výboru z důvodu nedostatku
kandidátů na členstvíve výborech na nejb|ižšízasedánÍ.
Schváleno: 11-0-0

12. Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 72 odst. 2, § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanovíodměnu:
· za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města ve výši 530 KČ za měsíc,
· za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je zároveň členem výboru ve výši 1590 kč a
· za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je zároveň předsedou výboru ve výši 1830 kč.

Odměna bude poskytována ode dne při/etl tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne
složeni slibu, případně zvolení do dané funkce.

Schváleno: 6-0-5
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Přílohy zápisu:

I) PrezenčnIlistina

2) Listina prokazujÍcÍ složení slibu člena zastupitelstva města

3) Zveřejněná informace o konáni ustavujÍcÍho zasedání podle § 93 odst. 1zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 12. 11. 2018

Ověřovatelé: Ing. Jakub Andrle

Ing. Barbora Šťastná

Starosta: Mgr. Filip volák

Zapsala: Nikola Formanová
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