Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města
Veltrusy, konaného 19. 10. 2022 od 18:00 hodin.
Místo konání:

Hasičský dům Veltrusy (Seifertova 488, Veltrusy)

Doba trvání:

18:00 – 19:05

Přítomni:

Mgr. Bělková Barbora, Mgr. Dekastello Soňa, Ing. Hrubešová Ludmila,
Kohout Lukáš, Bc. Koldinský Michal, Krčmová Věra, Ing. Soňa Machová, Ph.D.,
Ing. Novák Martin, Pražák Antonín, Mgr. Víšková Václava, Mgr. Volák Filip

Omluveni:

-

Ověřovatelé:

Mgr. Bělková Barbora, Lukáš Kohout

Navržený program:
1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)
9)

Zahájení
Složení slibu člena zastupitelstva
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni
(§ 71 odst. 1 písm. a) zákon o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
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
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
Diskuze
Závěr
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1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Zasedání Zastupitelstva města Veltrusy (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:05 hodin dosavadním starostou města Mgr. Filipem Volákem (dále jako „starosta“).
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení
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.
Starosta schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode
dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta
uplynula dne 7. 10. 2022, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích byla na úřední desce Městského úřadu ve Veltrusích zveřejněna v souladu
se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 12. 10. 2022 do 19. 10. 2022. Současně
byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Starosta schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1)
konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 11 členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Starosta dále upozornil, že ze zasedání zastupitelstva města se pořizuje audiozáznam
pro potřeby vyhotovení zápisu a zasedání bude streamováno, aby k němu měli přístup občané
online. Ze streamu není pořizován záznam a nebude tudíž ani nikde zveřejněn, není potřeba
řešit ochranu osobních údajů.
Před složením slibu dosavadní starosta poděkoval dosavadnímu zastupitelstvu (2018 – 2022)
za čtyřletou práci pro město a přivítal zde nové zastupitele, kteří byli zvoleni (či byli jmenováni)
zastupiteli v letošních komunálních volbách. Zároveň děkuje všem voličům, kteří se zúčastnili
komunálních voleb ve Veltrusích, kde byla účast 47,9 %, což je téměř 3 % nad průměrem ČR
(45,3 %).
Starosta dále krátce zrekapituloval volební výsledky a představil nové zastupitele
(v pořadí dle čísel kandidátek):
• Kand. č. 1 „PRO VELTRUSY“ (podpora STAN) – 50,8 %, resp. 6 mandátů
o Mgr. Bělková Barbora
o Mgr. Dekastello Soňa
o Ing. Machová Soňa, Ph.D.
o Ing. Novák Martin
o Mgr. Víšková Václava
o Mgr. Volák Filip
• Kand. č. 2 „SOUSEDÉ – Veltrusy 2022“ (podpora Piráti) – 22,7 %, resp. 2 mandáty
o Kohout Lukáš
o Bc. Koldinský Michal
• Kand č. 3 „SPOLEČNĚ A ROZUMNĚ PRO VELTRUSY“ – 26,5 %, resp. 3 mandáty
o Krčmová Věra
o Ing. Hrubešová Ludmila
o Pražák Antonín
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 ověření stanovit mandátový výbor.
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2. SLOŽENÍ SLIBU ČLENY ZASTUPITELSTVA
Starosta v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu starosta 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 starosta přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města Veltrusy a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ a jmenovitě v abecedním pořadí vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu 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 starosta navrhl určit ověřovateli
zápisu Mgr. Barboru Bělkovou a Lukáše Kohouta a zapisovatelkou slečnu Nikolu Formanovou.
Starosta dal o návrhu hlasovat.
NÁVRH USNESENÍ:
Zastupitelstvo města Veltrusy určuje ověřovateli zápisu Mgr. Barboru Bělkovou a Lukáše
Kohouta a zapisovatelkou slečnu Nikolu Formanovou.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 1

4. SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Starosta 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 doplnění. Před hlasováním dal starosta možnost vyjádřit se přítomným
občanům.
Došlo k prohození bodu 3a) určení počtu místostarostů a 3b) určení funkcí, pro které budou
členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a) zákon o obcích).
Starosta dal hlasovat o návrhu programu.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Zahájení
Složení slibu člena zastupitelstva
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení
funkcí,
pro
které
budou
(§ 71 odst. 1 písm. a) zákon o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
6) Zřízení finančního a kontrolního výboru
1)
2)
3)
4)
5)

členové

zastupitelstva

obce

uvolněni
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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
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 0 členů, zdrželo se 0 členů

Návrh byl schválen jako usnesení č. 2

5. VOLBA STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
5a) Určení počtu místostarostů
Na základě povolebních jednání starosta navrhl, aby zastupitelstvo volilo 2 místostarosty
(a to jednoho uvolněného a jednoho neuvolněného), kteří by si zodpovědně rozdělili agendu,
která výrazně narůstá. Stejně tak má město velké záměry a nové povinnosti. Jiné návrhy nebyly
vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schválilo zvolení dvou místostarostů.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 3 členové (Ing. Hrubešová, p. Krčmová,
p. Pražák), zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 3.

5b) Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni
Starosta dále navrhl, ve vazbě na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích, aby členové
zastupitelstva obce byli uvolněni pro výkon funkce starosty, jednoho místostarosty města
a aby jeden místostarosta byl neuvolněný. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn a dále bude pro výkon
funkce místostarosty jeden člen zastupitelstva uvolněn a jeden neuvolněn.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 3 členové (Ing. Hrubešová, p. Krčmová,
p. Pražák), zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 4.

5c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty
Pro zjednodušení starosta navrhl veřejný 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 sčítání zkontrolovat.
Souhlas s navrženým kandidátem bude vyznačen křížkem čtvereček před jménem navrženého
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kandidáta. Nesouhlas s navrženým kandidátem nebude na lístku nijak vyznačen. Jakýkoliv jinak
vyznačený lístek bude označen jako neplatný hlas. Starosta vyzval členy zastupitelstva
k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. Žádné návrhy nebyly podány.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným starostou.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 2 členové (Ing. Hrubešová, p. Pražák),
zdržel se 1 člen (p. Krčmová)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 5

5d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Starosta konstatoval, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení
žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude
hlasováno dle jednacího řádu (body 39., 40.) tak, že se nejdříve hlasuje od posledního návrhu.
Hlasovat se bude zdvižením ruky, tedy veřejně.
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Členka zastupitelstva Mgr. Bělková navrhla zvolit do funkce starosty
dosavadního starostu Mgr. Filipa Voláka, který vyjádřil vůli ve funkci pokračovat a navázat
na uplynulá volební období, která má za sebou již 2 ve funkci starosty a jedno volební období
ve funkci řadového zastupitele. Získal ze zvolených zastupitelů nejvíce hlasů v komunálních
volbách. Považuje ho za člověka s velkým pracovním nasazením s bohatou zkušeností z této
pozice. Město vede rozumně, rozvážně a zodpovědně. Ze současně zvolených kandidátů ho
osobně považuje za nejvhodnějšího kandidáta. Starosta poděkoval a kandidaturu přijal, rád by
navázal na započatou práci v předchozích třech volebních období, navázal na rozpracované
projekty – z těch nejvýznamnějších přístavba ZŠ, rekonstrukce komunikací, další investice
do městského majetku i rozvoj sociálních služeb vč. dokončení nového územního plánu, který
určí vyvážený a udržitelný rozvoj Veltrus. Rád by dále usiloval o to, aby byly Veltrusy
bezpečnějším, zeleným a živým městem, aby se tady lépe žilo. Věřím, že půjde o společné
průniky a cíle napříč politickým spektrem.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy volí starostou Mgr. Filipa Voláka.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 2 (Ing. Hrubešová, p. Krčmová) členů,
zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 6.

5e) Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. Byly podány
následující návrhy: Členka zastupitelstva Mgr. Dekastello navrhla zvolit do funkce
místostarostky Mgr. Bělkovou. V posledních čtyřech letech působila jako zastupitelka města
a zároveň jako předsedkyně kulturního výboru, kde dříve působila i jako řadový člen. Zároveň
pro město vykonávala práce různého charakteru, podílela se na projektech dětských hřišť.
Je spolehlivá, pracovitá, zodpovědná, práce se nebojí a často je ochotna ji vykonávat i bez
nároku na honorář, o čem svědčí její dobrovolnická práce v RC Havránek nebo práce
na projektu „Parčík mezi školami“, na kterém se podílela. Věří, že v případě zvolení
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bude starostovi velmi silnou oporou. Mgr. Bělková děkuje za nominaci, kterou přijímá. Práci
pro město vykonává již několik let, práce ji baví a naplňuje. Ráda by na ni navázala z pozice
místostarostky, kterou vnímá jako velkou zodpovědnost. Je připravena na sebe přijmout část
agendy vedení obce, o které mluvil starosta. Práci si plánují systematicky rozdělit a zveřejnit
agendu pod jednotlivými místostarosty a starostou, aby občané věděli, na koho se mají s jakou
problematikou obracet.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH NA USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy volí místostarostou Mgr. Barboru Bělkovou, která bude
vykonávat funkci uvolněnou.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 2 členů (Ing. Hrubešová, p. Krčmová),
zdržel se 1 člen (p. Pražák)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 7.
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání dalších návrhů na funkci neuvolněného
místostarosty. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Novák navrhl zvolit
Lukáše Kohouta na funkci neuvolněného místostarosty. Myslí si, že to bude to člověk
na správném místě a jeho činnost pro město bude velkým přínosem. Lukáš Kohout děkuje
za nominaci, kterou tímto přijímá. Pozice ve vedení města je pro něj velkým závazkem
a zodpovědností. Chtěl by se věnovat zejména bodům, které slíbil voličům ve volebním
programu, které se týkají rozvojových projektů města – dostavba ZŠ a nově i s novou
tělocvičnou. Dále je to agenda zefektivnění fungování města a zlepšení komunikace s občany
a digitalizace. Rád by se věnoval projektovým možnostem ohledně větší energetické
soběstačnosti města. Agendu si v následujícím měsíci rozdělí tak, že se bude na dalším
zasedání schvalovat, jednotlivé kompetence mezi vedením města.
NÁVRH NA USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy volí místostarostou Lukáše Kohouta, který bude vykonávat
funkci neuvolněnou.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 3 členové (Ing. Hrubešová p. Krčmová
p. Pražák), zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 8.

Volba místostarost(k)y, který(á) bude zastupovat starostu v době jeho
nepřítomnosti

Dle § 104 odst. 1 starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit více
místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého určí zastupitelstvo obce,
zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci
(§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1).
Starosta navrhl zvolit místostarostkou, která ho bude zastupovat v době jeho nepřítomnosti,
uvolněnou místostarostku B. Bělkovou. Volba bude veřejná dle jednacího řádu.
NÁVRH USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy volí místostarostku Mgr. Barboru Bělkovou, která bude
zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta ze zákonem určených
důvodů nevykonává svou funkci.
strana 6 z 11

HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželi se 3 členové
(Ing. Hrubešová p. Krčmová, p. Pražák)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 9.

6. ZŘÍZENÍ FINANČNÍHO A KONTROLNÍHO VÝBORU
6a) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 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 kontrolního nebo finančního výboru nemůže být
starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní
práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý
z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost
zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH NA USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 11 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželo se 0 členů
Návrh byl schválen jako usnesení č. 10.

6b) Volba předsedy finančního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Lukáš Kohout navrhl zvolit do funkce
předsedy finančního výboru Mgr. Václavu Víškovou. Má praxi z ústeckého magistrátu a právní
vzdělání. Mgr. Víšková děkuje za nominaci, kterou přijímá. Vynasnaží se zajistit, aby finanční
výbor fungoval tak, jak má a jak se předpokládá a aby plnil případně i záležitosti, která mu
zastupitelstvo uloží nad rámec zákonných povinností. Doufá, že její vzdělání a praxe bude
nápomocna. Starosta uvedl, že by bylo vhodné, aby všechny tři kandidátky měly ve finančním
výboru své zastoupení. Mgr. Víšková poprosila Lukáše Kohouta, aby za jejich kandidátku
navrhli člověka, kterého do finančního výboru doporučovali jako odborníka na finance. Lukáš
Kohout odpovídá, že mají připraveného kandidáta do finančního výboru, a to Tomáše
Bednáře, který je finančním ředitelem ve stavební společnosti. U velkého developera působil
14 let jako vedoucí účetní a s manželkou vlastní účetní firmu, v ekonomice je tedy velmi
zběhlý. Starosta se zeptal na další možné kandidáty, nikdo se nevyjádřil.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
NÁVRH NA USNESENÍ
Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou finančního výboru Mgr. Václavu Víškovou.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 8 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželi se 3 členové
(Ing. Hrubešová, p. Pražák, Mgr. Víšková)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 11.
strana 7 z 11

6c) Volba předsedy kontrolního výboru
Starosta vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Člen zastupitelstva Ing. Novák se ptá zastupitelky Hrubešové, zda by chtěla vykonávat funkci
předsedkyně kontrolního výboru. Zastupitelka Hrubešová odpověděla, že ne. Starosta se dále
zeptal p. Pražáka, zda by chtěl vykonávat funkci předsedy kontrolního výboru. Zastupitel
Pražák funkci také odmítl, protože agenda starosty SDH je obrovská a na práci ve výboru by
neměl čas. Dále se starosta zeptal zastupitelky Krčmové, zda by chtěla vykonávat funkci
předsedkyně kontrolního výboru. Zastupitelka Krčmová výkon této funkce také odmítla,
protože má spoustu starostí se seniory a sociálně slabými občany a na práci v kontrolním
výboru by neměla čas.
Místostarosta reaguje, že ho tato situace mrzí, protože standardem bývá, že funkci kontrolní
činnosti plní zástupci kandidátek, kteří nemají účast ve vedení města. Doufal, že někdo
z kandidátky „Rozumně a společně pro Veltrusy“ bude chtít kontrolní činnost vykonávat,
ale třeba se do příštího zasedání ještě rozmyslí.
Zastupitelé odkládají bod 6c) volbu předsedy kontrolního výboru, 6d) volba členů finančního
výboru a 6e) volba členů kontrolního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství
na nejbližší zasedání.

7. ROZHODNUTÍ
O
ODMĚNÁCH
ZA
VÝKON
NEUVOLNĚNÝCH ČLENŮ ZASTUPITELSTVA

FUNKCÍ

Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 odst. 2 zákona
o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, poskytována odměna ve výši:
• Neuvolněný místostarosta: 26.482 Kč (81 % z max. dle Nařízení vlády a 50 % odměny
pro uvolněnou místostarostku),
• předseda výboru/komise: 2.528 Kč,
• člen výboru/komise: 2.107 Kč,
• člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1.264 Kč.
Starosta navrhl též odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce (§ 72 odst. 2
zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy
a občané obce neuplatnili žádná stanoviska.
Zastupitelka Hrubešová se ptá, proč zastupitelé tento podklad nedostali v podkladech dříve
a vidí ho poprvé až na zasedání zastupitelstva. Starosta odpovídá, že před týdnem nebylo
zřejmé, jak to bude s neuvolněným místostarostou. Zastupitelka Hrubešová odpovídá,
že neuvolněný místostarosta na to nemá vliv a stěžuje si na špatnou komunikaci před
zasedáním mezi jednotlivými kandidátkami. Starosta reaguje, že před týdnem tento bod nebyl
dojednán a nemohl být připravený.
NÁVRH NA USNESENÍ
1) Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva takto:
• místostarosta 26.482 Kč
• předseda výboru nebo komise 2.528 Kč,
• člen výboru nebo komise 2.107 Kč,
• člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.264 Kč.
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2) Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat
ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení
do funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise)
bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
3) Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví,
že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna.
HLASOVÁNÍ: pro návrh: 9 členů, proti návrhu 0 členů, zdrželi se 2 členové
(Ing. Hrubešová, p. Krčmová)
Návrh byl schválen jako usnesení č. 12

8. DISKUZE
Starosta informuje, že by nové komunitní centrum rád využíval i na zasedání zastupitelstva.
se ptá, kdy se bude nové komunitní centrum otevírat. Starosta odpovídá,
že se aktuálně řeší vady a nedodělky, na příštím zasedání by rád informoval o konkrétním datu.
Zastupitel Novák gratuluje všem zvoleným funkcionářům a přeje hodně štěstí v jejich funkci.

9. ZÁVĚR
Na závěr starosta poděkoval všem přítomným za dnešní účast a ukončil ustavující zasedání
Zastupitelstva města Veltrusy v 19:05 hodin. Příští zasedání zastupitelstva by se mělo konat
16. 11. 2022 od 18:00 v hasičském domě.
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1.

Shrnutí usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města Veltrusy dne 19. 10. 2022 – zápis číslo 1
Zastupitelstvo města Veltrusy určuje ověřovateli zápisu Mgr. Barboru Bělkovou a Lukáše
Kohouta a zapisovatelkou slečnu Nikolu Formanovou.
Schváleno: 11-0-0

2.

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

3.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje zvolení dvou místostarostů.
Schváleno: 8-3-0

4.

Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn a dále bude pro výkon
funkce místostarosty jeden člen zastupitelstva uvolněn a jeden neuvolněn.
Schváleno: 8-3-0

5.

Zastupitelstvo města Veltrusy schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty
postupem uvedeným starostou.
Schváleno: 8-2-1

6.

Zastupitelstvo města Veltrusy volí starostou Mgr. Filipa Voláka.
Schváleno: 9-2-0

7.

Zastupitelstvo města Veltrusy volí místostarostou Mgr. Barboru Bělkovou, která
bude vykonávat funkci uvolněnou.
Schváleno: 8-2-1

8.

Zastupitelstvo města Veltrusy volí místostarostou Lukáše Kohouta, který bude vykonávat
funkci neuvolněnou.
Schváleno: 8-3-0

9.

Zastupitelstvo města Veltrusy volí místostarostku Mgr. Barboru Bělkovou, která
bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta ze zákonem
určených důvodů nevykonává svou funkci.
Schváleno: 8-0-3

10.

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

11.

Zastupitelstvo města Veltrusy volí předsedou finančního výboru Mgr. Václavu Víškovou.
Schváleno: 8-0-3

12.

1) Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
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•
•
•
•

místostarosta 26.482 Kč
předseda výboru nebo komise 2.528 Kč,
člen výboru nebo komise 2.107 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.264 Kč.

2) Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou
poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení
do funkce (místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise)
bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
3) Zastupitelstvo města Veltrusy v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví,
že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna.
Schváleno: 9-0-2

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva města
3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích

Zápis byl vyhotoven dne: 24.10. 2022

Ověřovatelé:

Mgr. Barbora Bělková
Lukáš Kohout

Starosta:

Mgr. Filip Volák

Zapsala:

Nikola Formanová
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