Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kolína,
konaného dne 09. 11. 2010 od 15:00 hodin ve velkém sále Městského společenského
domu v Kolíně
__________________________________________________________________________
1. Zahájení
__________________________________________________________________________
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kolína bylo zahájeno v 15:00 hodin dosavadním
starostou města p. Jiřím Buřičem.
Před zahájením zasedání bylo členům Zastupitelstva města Kolína předáno Osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva města podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do
zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění, a Osvědčení o nastoupení
do funkce člena zastupitelstva dle § 56 volebního zákona.
Předsedající zasedání konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu
s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Žádný návrh
nebyl podán.
Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny přítomných členů Zastupitelstva města
Kolína je přítomno 26 členů z celkového počtu 27 všech členů nově zvolného zastupitelstva,
a že je zastupitelstvo usnášeníschopné. Omluven z dnešního zasedání je JUDr. Molnár,
částečně omluven MUDr. Lebeda (odchod v 17:15 hodin).
Zazněly informace o podaných rezignací:
Dne 18. 10. 2010 pan Mgr. Zdeněk Štefanec podal rezignaci na svůj mandát člena
zastupitelstva města Kolína. Pan Ing. Bc. Jan Pospíšil, MBA, jako první náhradník nastoupil
následujícím dnem do funkce člena zastupitelstva města.
Dne 19. 10. 2010 pan Mgr. Jiří Tuček podal rezignaci na svůj mandát člena zastupitelstva
města Kolína. Pan Josef Těšitel jako první náhradník nastoupil následujícím dnem do funkce
člena zastupitelstva města. Dne 20. 10. 2010 pan Josef Těšitel podal rezignaci na svůj
mandát člena zastupitelstva města Kolína. Pan JUDr. Boris Jančák nastoupil následujícím
dnem do funkce člena zastupitelstva města
Dne 21. 10. 2010 podal rezignaci na svůj mandát MUDr. Pavel Hoffmann, stejně tak učinil
následujícího dne i pan Jan Hladík jako nastupující člen zastupitelstva. Další náhradník,
který nastoupil do funkce člena zastupitelstva, pan Petr Krčmář podal dne 25. 10. 2010 také
rezignaci na svůj mandát člena zastupitelstva. Pan Tomáš Růžička počínaje dnem 26. 10.
2010 nastoupil do funkce člena Zastupitelstva města Kolína.
Předsedající požádal společnost Bitest, aby seznámila přítomné s obsluhou hlasovacího
zařízení a mikrofonu.
Předsedající dal možnost občanům sdělit svá stanoviska. Nikdo z přítomných neprojevil
zájem diskutovat.
Dle § 93 odst. 3 zákona o obcích požádal o slovo MUDr. Lebeda, který apeloval na to, aby
zastupitelé navrhovali do volených funkcí kandidáty, jejichž mandát vznikl zvolením
v komunálních volbách, nikoli přepuštěním od jiného kandidáta.
_________________________________________________________________________
2. Složení slibu členů Zastupitelstva města Kolína
__________________________________________________________________________
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Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
města ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy, že
odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu.
Předsedající přečetl slib stanovený zákonem o obcích ve znění: „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzval
přítomné členy zastupitelstva města ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem
na připraveném archu.
Žádný z přítomných členů neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou.
__________________________________________________________________________
3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele zasedání
__________________________________________________________________________
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu MUDr. Rakušana a MUDr. Lebedu,
zapisovatelkou pí Veroniku Michálkovou, skrutátory pí Jeřábkovou, Ing. Ontlovou,
pí Jenešovou a Ing. Malou.
Hlasování: 24 – 0 – 2.
__________________________________________________________________________
4. Schválení programu jednání
__________________________________________________________________________
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Rozšíření a úprava navrhovaného programu:
- Návrh na schválení odměn neuvolněným členům ZM za výkon funkce.
- Návrh na zřízení kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva města Kolína.
návrhy budou zařazeny za bod č. 9 dle původního programu (za volbu členů rady
města)
Předsedající dal hlasovat o upraveném programu v následujícím znění:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení dosavadním starostou města Kolína
Složení slibu nově zvolených členů Zastupitelstva města Kolína
Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a skrutátorů
Schválení programu zasedání
Schválení volebního řádu
Volba návrhové komise
Volba volební komise
Volba starosty a místostarostů města Kolína
a) volba starosty
b) volba I. místostarosty
c) volba II. místostarosty
d) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákon o obcích)
Volba dalších členů Rady města Kolína
Návrh na schválení odměn neuvolněným členům ZM za výkon funkce.
Návrh na zřízení kontrolního a finančního výboru Zastupitelstva města Kolína.
Zpráva návrhové komise
Diskuse a závěr zasedání
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Výsledek hlasování: 26 – 0 – 0
Doplněný program byl schválen.
__________________________________________________________________________
5. Schválení volebního řádu pro ustavující zasedání zastupitelstva, konané dne
09. 11. 2010
__________________________________________________________________________
Členům Zastupitelstva města Kolína byl před zahájením zasedání předložen Volební řád pro
konání dnešního ustavujícího zasedání.
K předloženému znění nebyly podány žádné protinávrhy.
Hlasování: 26 – 0 – 0
Volební řád byl schválen.
__________________________________________________________________________
6. Volba návrhové komise
__________________________________________________________________________
Předsedající vyzval přítomné, aby ze svých řad navrhli tři členy do návrhové komise:
Návrhy:
1. JUDr. Boris Jančák
2. MUDr. Jan Rakušan
3. Ing. Jan Hora
Hlasování: 22 – 0 – 4
Návrhová komise byla zvolena v navrženém složení.
__________________________________________________________________________
7. Volba volební komise
__________________________________________________________________________
Předsedající vyzval přítomné, aby ze svých řad navrhli pět členů do volební komise:
Návrhy:
1. MUDr. Jan Balík
2. Mgr. Bohumil Herčík
3. Ing. Václav Kmoch
4. Lubomír Nymburský
5. Jiří Truska
Výsledky hlasování: 23 – 0 – 3
Volební komise byla zvolena v počtu 5 členů. Ze svých řad zvolila svým předsedou p. Trusku.
__________________________________________________________________________
8. Volba starosty města a místostarostů města Kolína
__________________________________________________________________________
a) Volba starosty města Kolína
Předseda volební komise seznámil přítomné členy s průběhem a způsobem hlasování.
Zastupitelé budou vyzváni předsedajícím k tomu, aby podávali návrhy kandidátů na funkci
starosty. Po uzavření podávání návrhů, komise zaeviduje příslušné kandidáty a skrutátoři
zajistí dle schváleného volební řádu přípravu hlasovacích lístků pro tajnou

4

volbu. Poté, co zastupitelé obdrží obálku obsahující hlasovací lístek, odeberou se
jednotlivě k hlasovacímu místu, kde provedou tajnou volbu tím, že vyplněný hlasovací
lístek vloží do obálky a vhodí jej do připraveného boxu. Po ukončení hlasování volební
komise sečte hlasy a předseda volební komise sdělí výsledky hlasování.
Volba I. a II. místostarosty bude probíhat stejným způsobem.
Za neplatný hlasovací lístek bude považován ten, na kterém je označeno více kandidátů,
než má být voleno, nebo na kterém není označen žádný kandidát, nebo do kterého bylo
dopisováno jméno jednoho nebo více kandidátů.
Vítězným kandidátem bude ten, který obdrží nadpoloviční většinu hlasů všech zastupitelů.
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva města k podávání návrhů na funkci
starosty města.
Byly podány následující návrhy:
- zastupitel města p. Král navrhl zvolit do funkce starosty města Mgr. Víta
Rakušana
- zastupitel města MUDr. Lebeda navrhl zvolit do funkce starosty města Mgr. Kláru
Zubíkovou
Předseda volební komise se kandidátů dotázal, zda svoji kandidaturu přijímají. Navržení
kandidáti kandidaturu přijali.
Následovala příprava hlasovacích lístků a tajná volba.
Výsledky hlasování:
Odevzdáno bylo celkem 26 hlasovacích lístků, z toho bylo 25 platných a 1 neplatný.
1. Kandidát Mgr. Vít Rakušan obdržel 20 hlasů.
2. Kandidátka Mgr. Klára Zubíková obdržela 5 hlasů.
Zastupitelstvo města Kolína usnesením č. 1 zvolilo starostou města Kolína
Mgr. Víta Rakušana.
Po volbě starosty města převzal Mgr. Rakušan vedení zasedání, poděkoval jménem
všech zastupitelů občanům za odevzdané hlasy, přislíbil, že se pokusí v následujících
4 letech udělat pro město Kolín to nejlepší. Poděkování patřilo i dosavadnímu starostovi
města panu Jiřímu Buřičovi za vykonanou práci.

b) Volba I. místostarosty města Kolína
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva města k podávání návrhů na funkci
I. místostarosty města.
Byly podány následující návrhy:
- zastupitel města JUDr. Jančák navrhl zvolit do funkce I. místostarosty města
Bc. Tomáše Růžičku
- zastupitel města MUDr. Lebeda navrhl zvolit do funkce I. místostarosty města
Mgr. Kláru Zubíkovou
Předseda volební komise se kandidátů dotázal, zda svoji kandidaturu přijímají. Navržení
kandidáti kandidaturu přijali.
Následovala příprava hlasovacích lístků a tajná volba.
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Výsledky hlasování:
Odevzdáno bylo celkem 26 hlasovacích lístků, z toho bylo 21 platných a 5 neplatných.
1. Kandidát Bc. Tomáš Růžička obdržel 16 hlasů.
2. Kandidátka Mgr. Klára Zubíková obdržela 5 hlasů.
Zastupitelstvo města Kolína usnesením č. 2 zvolilo I. místostarostou města Kolína
Bc. Tomáše Růžičku.
Bc. Růžička poděkoval členům zastupitelstva za projevenou důvěru.

c) Volba II. místostarosty města Kolína
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva města k podávání návrhů na funkci
II. místostarosty města.
Byl podán následující návrh:
- zastupitel města Mgr. Herčík navrhl zvolit do funkce II. místostarosty města
Ing. Bc. Jana Pospíšila, MBA
Předseda volební komise se kandidáta dotázal, zda svoji kandidaturu přijímá. Navržený
kandidát kandidaturu přijal.
Následovala příprava hlasovacích lístků a tajná volba.
Výsledky hlasování:
Odevzdáno bylo celkem 26 hlasovacích lístků, z toho bylo 15 platných a 11 neplatných.
Kandidát Ing. Bc. Jan Pospíšil, MBA, obdržel 15 hlasů.
Zastupitelstvo města Kolína usnesením č. 3 zvolilo II. místostarostou města Kolína
Ing. Bc. Jana Pospíšila, MBA.
Ing. Bc. Pospíšil, MBA, poděkoval členům zastupitelstva za projevenou důvěru.
d) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
Předsedající navrhl, aby funkce starosty města Kolína byla vykonávána jako uvolněná ve
smyslu § 71 zákona o obcích a aby funkce I. a II. místostarosty byly rovněž vykonávané
jako uvolněné ve smyslu § 71 zákona o obcích.
Jiné návrhy nebyly podány.
Návrh na usnesení – Zastupitelstvo města Kolína
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty města Kolína a výkon
funkcí obou místostarostů budou členové zastupitelstva města
dlouhodobě uvolněni
Hlasování: 21 – 0 – 5
Návrh byl schválen pod usnesením č. 4.
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__________________________________________________________________________
9. Volba dalších členů Rady města Kolína
__________________________________________________________________________
Předseda volební komise seznámil přítomné se způsobem hlasování.
Volby jsou prováděny hromadnou volbou (tajnou volbou je voleno hromadně více kandidátů).
Členům zastupitelstva bude předán hlasovací lístek, který obsahuje všechna jména
zastupitelů s výjimkou zvoleného starosty a místostarostů města. Volba bude provedena tak,
že každý zastupitel na lístku označí (zaškrtne) 6 kandidátů do funkce členů Rady města
Kolína.
Neplatný hlasovací lístek je takový, na kterém je označeno více jak 6 kandidátů.
Zvoleni budou ti, kteří dosáhnou v první volbě nadpoloviční většiny hlasů všech zastupitelů.
Následovala příprava hlasovacích lístků a tajná volba.
__________________________________________________________________________
Konstatování, že je od této chvíle přítomno 25 členů zastupitelstva města.
Mgr. Rakušan navrhuje, aby ověřovatelem 2. části zasedání od tohoto bodu zasedání byl
MUDr. Petr Chudomel. Hlasování: 24 – 0 – 1
Výsledky hlasování:
Odevzdáno bylo celkem 26 hlasovacích lístků, z toho bylo 25 platných a 1 neplatný.
Kandidát Ing. Jan Hora obdržel 21 hlasů
Kandidát JUDr. Boris Jančák obdržel 18 hlasů
Kandidát MUDr. Václav Navrátil obdržel 17 hlasů
Kandidát Petr Král obdržel 16 hlasů
Kandidát Martin Slavík obdržel 16 hlasů
Kandidátka Pavlína Havlíková obdržela 15 hlasů
Zastupitelstvo města Kolína usnesením č. 5 zvolilo do funkce členů Rady města Kolína
1) Ing. Jana Horu
2) JUDr. Borise Jančáka
3) MUDr. Václava Navrátila
4) Petra Krále
5) Martina Slavíka
6) Pavlínu Havlíkovou
__________________________________________________________________________
10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
a stanovení počátku účinnosti vyplácení odměn (§ 72 zákona o obcích)
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Bc. Tomáš Růžička – I. místostarosta
K předloženému znění nebyly podány žádné protinávrhy.
Návrh na usnesení – Zastupitelstvo města Kolína
I. s t a n o v u j e
podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění
a na základě nařízení vlády 20/2009 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
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měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům ZM:
- za výkon člena zastupitelstva města s účinností od 09.11.2010
ve výši 490 Kč
- za výkon člena rady města s účinností od 09. 11. 2010
ve výši 2.100 Kč
- za výkon předsedy výboru zastupitelstva města nebo komise rady
města s účinností ode dne zřízení výboru či komise
ve výši 1.910 Kč
- za výkon člena výboru zastupitelstva města nebo komise rady
města s účinností ode dne zřízení výboru či komise
ve výši 1.580 Kč
- příplatek podle počtu obyvatel s účinností od 09.11.2010
ve výši 340 Kč
II. s t a n o v u j e
podle § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění
že se při souběhu výkonu několika funkcí odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem
stanovených odměn za jednotlivé funkce; při souběhu funkcí
náleží zastupiteli příplatek podle počtu obyvatel jen jeden
III. p o s k y t u j e
podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění
měsíční peněžní plnění fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkce člena výboru ve výši
1.580 Kč, a to ode dne zřízení výborů Zastupitelstva města Kolína
Hlasování: 20 – 0 – 4
Návrh byl schválen pod usnesením č. 6.
__________________________________________________________________________
11. Návrh na zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Kolína
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Mgr. Rakušan – starosta města
Diskuse: Mgr. Zubíková
(vznesen návrh na doplnění finančního výboru o další 2 členy, jimiž jsou p. Vančura
a MUDr. Lebeda, hlasování: 7 – 14 – 3, návrh na doplnění FV byl zamítnut …
přistoupilo se k hlasování o návrhu v původním znění)
Návrh na usnesení – Zastupitelstvo města Kolína
podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění
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I. u k o n č u j e
činnost finančního a kontrolního výboru předchozího Zastupitelstva
města Kolína, které byly zřízeny usnesením č. 20 dne 18.12.2006
II. z ř i z u j e
a) Finanční výbor Zastupitelstva města Kolína ve složení:
Předseda: Václav Kmoch
Členové: Jan Hladík
Jana Zahajská
Jiří Horáček
Zdeněk Štefanec
Václav Vobora
Petr Král
Petra Dobřanská
Aleš Navrátil
Pavel Pobříslo
Věra Hovorková
Jiří Truska
Karel Sova
Hana Malíková
Zdeněk Votava
b) Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kolína ve složení:
Předseda: Martin Škorpík
Členové: Jaromír Novotný
Jaromír Skála
Michal Truhlář
Jan Rakušan
Michal Najbrt
Martin Růžek
David Schiller
Jiří Šrámek
Karel Molnár
Jan Dobeš
termín plnění: po schválení ZM
Hlasování: 21 – 2 – 2
Návrh byl schválen pod usnesením č. 7.
__________________________________________________________________________
12. Zpráva návrhové komise
__________________________________________________________________________
JUDr. Jančák přednesl zprávu návrhové komise:
Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 09. 11. 2010 po projednání:
a) bere na vědomí:
složení slibu všech přítomných členů Zastupitelstva města Kolína podle § 69 odst. 2
zákona o obcích
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b) určuje ověřovateli zápisu MUDr. Rakušana, MUDr. Lebedu a MUDr. Chudomela,
zapisovatelkou pí Veroniku Michálkovou, skrutátory Ing. Ontlovou, pí Jeřábkovou,
pí Jenešovou a Ing. Malou
c) schvaluje v souladu s § 96 a § 84 odst. 4 zákona o obcích Volební řád ustavujícího
Zastupitelstva města Kolína
d) schvaluje návrhovou komisi ve složení: JUDr. Jančák, MUDr. Rakušan, Ing. Hora
e) schvaluje volební komisi ve složení: p. Truska, Mgr. Herčík, MUDr. Balík, Ing. Kmoch
a p. Nymburský
f)

volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích (pod usneseními č. 1 až 3):
Starostou města Kolína pana Mgr. Víta Rakušana
I. místostarostou města Kolína Bc. Tomáše Růžičku
II. místostarostou města Kolína Ing. Bc. Jana Pospíšila, MBA

g) určuje v souladu § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty
města Kolína a výkon funkcí obou místostarostů budou členové zastupitelstva města
dlouhodobě uvolněni (návrh byl schválen pod usnesením č. 4)
h) volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích pod usnesením č. 5:
další členy Rady města Kolína:
Ing. Jana Horu,
JUDr. Borise Jančáka,
MUDr. Václava Navrátila,
Petra Krále,
Martina Slavíka,
Pavlínu Havlíkovou.
i)

schvaluje pod usnesením č. 6 odměny neuvolněným členům ZM za výkon funkce pro
volební období 2010 – 2014, dále stanovuje, že se při souběhu výkonu několika funkcí
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet
zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce; při souběhu funkcí náleží
zastupiteli příplatek podle počtu obyvatel jen jeden; a poskytuje měsíční peněžní plnění
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce člena výboru

j)

usnesením č. 7 ruší stávající výbory Zastupitelstva města Kolína a zřizuje v souladu
s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích
•

finanční výbor ve složení:
Václav Kmoch – předseda, Jan Hladík, Jana Zahajská, Jiří Horáček, Zdeněk
Štefanec, Václav Vobora, Petr Král, Petra Dobřanská, Aleš Navrátil, Pavel
Pobříslo, Věra Hovorková, Jiří Truska, Karel Sova, Hana Malíková, Zdeněk
Votava

•

kontrolní výbor ve složení:
Martin Škorpík – předseda, Jaromír Novotný, Jaromír Skála, Michal Truhlář,
Jan Rakušan, Michal Najbrt, Martin Růžek, David Schiller, Jiří Šrámek, Karel
Molnár, Jan Dobeš

Konstatování, že byla schválena usnesení č. 1 – 7.
__________________________________________________________________________
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13. Diskuse a závěr zasedání
__________________________________________________________________________
Nikdo z přítomných zastupitelů neprojevil zájem diskutovat.
Starosta města Kolína Mgr. Vít Rakušan ukončil zasedání zastupitelstva v 17:38 hodin
a sdělil termín I. zasedání zastupitelstva města, které připadá na pondělí 06. 12. 2010.
__________________________________________________________________________

Mgr. Vít Rakušan
starosta
města Kolína

