Zápis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kolína,
konaného dne 10.11.2014 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 Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jako „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno, 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. Informace podle § 93 odst. 1
zákona o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Kolín zveřejněna v souladu se
zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 31.10.2014. Současně byla zveřejněna na
„elektronické úřední desce“.
Předsedající dále konstatoval, že dle prezenční listiny členů Zastupitelstva města Kolína
je přítomno 27 členů z celkového počtu 27 všech členů nově zvoleného zastupitelstva, a že
je zastupitelstvo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Předsedající informoval občany města Kolína, že mají možnost hlásit se do diskuse,
a to prostřednictvím vyplněné přihlášky, a že je ze zasedání pořizován zvukový záznam.
Dále požádal zástupce společnosti Bitest, aby seznámil zastupitele s obsluhou hlasovacího
zařízení. Následovala zkouška hlasování.
a) Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva města Kolína
ZM Kolína dne 23.06.2014, usnesením č. 418/2014, stanovilo celkový počet ZM
pro volební období 2014 – 2018 na 27. Volby do zastupitelstva města proběhly v řádném
termínu, a to ve dnech 10. a 11.10.2014. Státní volební komise dne 14.10.2014 vyhlásila
a uveřejnila celkové výsledky voleb do zastupitelstev obcí ve Sbírce zákonů, částka 92,
sdělení č. 217/2014.
Ve volbách do Zastupitelstva města Kolína získaly jednotlivé volební strany následující
mandáty:
ANO 2011
2
Změna pro Kolín
20
Česká strana sociálně demokratická
1
Kolíňáci
2
Komunistická strana Čech a Moravy
2
Nebyl podán žádný návrh na neplatnost voleb nebo hlasování.
b) Předání osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Kolína
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.
__________________________________________________________________________
2. Složení slibu nově zvolených členů Zastupitelstva města Kolína
__________________________________________________________________________
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
města ke složení slibu. Před složením slibu upozornil, 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).
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Předsedající přečetl slib stanovený § 69 odst. 2 zákona o obcích 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, zapisovatele a skrutátorů
__________________________________________________________________________
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Jiřího Trusku a pana Martina Slavíka,
zapisovatelkou Mgr. Holubovou, skrutátory Bc. Michálkovou a Ing. Hanušovou.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se k výše navrženému. Žádné jiné návrhy
podány nebyly.
Hlasování: 26 – 0 – 1
Usnesením č. 1 byli schváleni výše uvedení ověřovatelé zápisu, skrutátoři
a zapisovatelka jednání.
__________________________________________________________________________
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.
K návrhu programu byl předsedajícím vznesen návrh na doplnění návrhu programu:
- Návrh na pověření členů Zastupitelstva města Kolína k přijímání projevu vůle
snoubenců vstoupit do manželství a určení místa konání slavnostních obřadů
k uzavírání manželství.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným.
Hlasování o zařazení uvedeného bodu do navrženého programu jednání: 27 – 0 – 0
(zařazen jako bod č. 12)
Hlasování o programu v následujícím znění:
1.

Zahájení dosavadním starostou města Kolína
a) Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva města Kolína
b) Předání osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva města Kolína

2.

Složení slibu nově zvolených členů Zastupitelstva města Kolína

3.

Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a skrutátorů

4.

Schválení programu zasedání

5.

Schválení volebního řádu

6.

Volba návrhové komise

7.

Volba volební komise
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8.

Volba starosty a místostarosty/ů města Kolína
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákon o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty/ů
d) navrhování kandidátů na funkci starosty města a volba starosty
e) navrhování kandidátů na funkci místostarosty/ů a volba místostarosty/ů
f) určení místostarosty k zastupování starosty v případech vymezených
§ 104 odst. 1 zákona o obcích

9.

Volba dalších členů rady města
a) určení počtu členů
b) určení způsobu volby
c) volba dalších členů

10. Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města
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
11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
(§ 72 zákona o obcích)
12. Návrh na pověření členů Zastupitelstva města Kolína k přijímání projevu vůle
snoubenců vstoupit do manželství a určení místa konání slavnostních obřadů
k uzavírání manželství
13. Zpráva návrhové komise
14. Diskuse a závěr zasedání
Výsledek hlasování: 27 – 0 – 0
Usnesením č. 2 byl schválen program ze dne 31.10.2014 doplněný o 1 výše uvedený
bod.
__________________________________________________________________________
5. Schválení volebního řádu pro ustavující zasedání zastupitelstva konané dne
10.11.2014.
__________________________________________________________________________
Členům Zastupitelstva města Kolína byl předložen Volební řád pro konání dnešního
ustavujícího zasedání.
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy
ani stanoviska vzneseny nebyly.
Hlasování: 27 – 0 – 0
Usnesením č. 3 byl schválen Volební řád pro ustavující zasedání konané
dne 10.11.2014.
__________________________________________________________________________
6. Volba návrhové komise
__________________________________________________________________________
Předsedající navrhl tři členy do návrhové komise:
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Návrhy:
1. Ing. Václav Kmoch
2. MUDr. Petr Volšanský
3. MUDr. Jan Rakušan
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy
ani stanoviska vzneseny nebyly.
Hlasování: 24 – 0 – 3
Usnesením č. 4 byla zvolena návrhová komise v navrženém složení.
__________________________________________________________________________
7. Volba volební komise
__________________________________________________________________________
Předsedající navrhl pět členů do volební komise:
Návrhy:
1. JUDr. Karel Molnár
2. Ing. Martin Škorpík
3. Mgr. Pavlína Havlíková
4. MUDr. Václav Navrátil
5. Petr Král
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy
ani stanoviska vzneseny nebyly.
Výsledky hlasování: 24 – 0 – 3
Usnesením č. 5 byla zvolena volební komise v navrženém složení.
Ze svých řad si komise zvolila za předsedu JUDr. Karla Molnára.
__________________________________________________________________________
8. Volba starosty a místostarosty/ů města Kolína
__________________________________________________________________________
a)

Určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva místostarosty.
Před zahájením hlasování byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné
návrhy ani stanoviska vzneseny nebyly.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Kolína schvaluje zvolení dvou místostarostů města Kolína
pro volební období 2014 – 2018.
Hlasování: 26 – 0 – 1
Usnesením č. 6 byl návrh schválen.

b) Určení, které funkce budou členové Zastupitelstva města Kolína vykonávat
jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
Předsedající navrhl, aby funkce starosty města, I. místostarosty a II. místostarosty byly
vykonávány jako uvolněné ve smyslu § 71 zákona o obcích.
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy
ani stanoviska vzneseny nebyly.

5

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: 27 – 0 – 0
Usnesením č. 7 byl návrh schválen.
c) Určení způsobu volby starosty a místostarostů města Kolína
Předsedající konstatoval, že se volba starosty a místostarostů města uskuteční tajným
hlasováním v souladu s usnesením č. 3, kterým byl schválen volební řád pro toto
ustavující zasedání.
Předseda volební komise seznámil přítomné členy s průběhem a způsobem hlasování
Tajné volby budou probíhat následujícím způsobem:
Zastupitelé budou vyzváni předsedajícím, aby podávali návrhy kandidátů na funkci
starosty. Po uzavření podávání návrhů, komise zaeviduje příslušné kandidáty a skrutátoři
zajistí dle schváleného volebního řádu přípravu hlasovacích lístků pro tajnou volbu.
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. Po ukončení hlasování volební
komise sečte hlasy a předseda volební komise sdělí výsledky hlasování.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy ani stanoviska vzneseny
nebyly.
d) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva města k podávání návrhů na funkci
starosty města
Zastupitel města Petr Král navrhl zvolit do funkce starosty města Mgr. Bc. Víta Rakušana.
Jiné nominace podány nebyly.
Předseda volební komise se kandidáta dotázal, zda svoji kandidaturu přijímá. Navržený
kandidát kandidaturu přijal.
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy
ani stanoviska vzneseny nebyly.
Následovala příprava hlasovacích lístků a tajná volba.
Výsledky hlasování:
Odevzdáno bylo celkem 27 hlasovacích lístků, z toho bylo 25 platných a 2 neplatné.
 Kandidát Mgr. Bc. Vít Rakušan obdržel 25 hlasů.
Zastupitelstvo města Kolína usnesením č. 8 zvolilo starostou města Kolína
Mgr. Bc. Víta Rakušana.
Po uskutečněné volbě starosta města poděkoval za důvěru, především občanům města
Kolína. V následujících 4 letech se pokusí prokázat, že úspěchy v uplynulých 4 letech
nebyly žádnou náhodou, a společnými silami město Kolín i v dalších 4 letech dále rozvíjet.
e) Navrhování kandidátů na funkci I. místostarosty a volba I. místostarosty
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva města k podávání návrhů na funkci
I. místostarosty města.
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Předsedající navrhl zvolit do funkce I. místostarosty města Mgr. Michaela Kašpara.
Jiné nominace podány nebyly.
Předseda volební komise se kandidáta dotázal, zda svoji kandidaturu přijímá. Navržený
kandidát kandidaturu přijal.
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
nebylo sděleno.
Následovala příprava hlasovacích lístků a tajná volba.
Výsledky hlasování:
Odevzdáno bylo celkem 27 hlasovacích lístků, z toho bylo 25 platných a 2 neplatný.
 Kandidát Mgr. Michael Kašpar obdržel 25 hlasů.
Zastupitelstvo města Kolína usnesením č. 9 zvolilo I. místostarostou města Kolína
Mgr. Michaela Kašpara.
Mgr. Michael Kašpar poděkoval občanům města i zastupitelům za projevenou důvěru.
Navrhování kandidátů na funkci II. místostarosty a volba II. místostarosty
Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva města k podávání návrhů na funkci
II. místostarosty města.
Zastupitel města MUDr. Václav Navrátil navrhl zvolit do funkce II. místostarosty města
Mgr. Tomáše Růžičku.
Jiné nominace podány nebyly.
Předseda volební komise se kandidáta dotázal, zda svoji kandidaturu přijímá. Navržený
kandidát kandidaturu přijal.
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
nebylo sděleno.
Následovala příprava hlasovacích lístků a tajná volba.
Výsledky hlasování:
Odevzdáno bylo celkem 27 hlasovacích lístků, z toho bylo 25 platných a 2 neplatné.
 Kandidát Mgr. Tomáš Růžička obdržel 25 hlasů.
Zastupitelstvo města Kolína usnesením č. 10 zvolilo II. místostarostou města Kolína
Mgr. Tomáše Růžičku.
Mgr. Tomáš Růžička poděkoval za projevenou důvěru, hlasy občanů města a za možnost
vykonávat funkci místostarosty po další 4 roky.
f) určení místostarosty k zastupování starosty v případech vymezených § 104 odst. 1
zákona o obcích
Předsedající navrhl, aby v době nepřítomnosti starosty města nebo v době, kdy
starosta nevykonává funkci, byl pověřen zastupováním I. místostarosta města
Kolína Mgr. Michael Kašpar. Dále aby v době nepřítomnosti starosty města nebo
v době, kdy starosta nevykonává funkci, a v případě nepřítomnosti I. místostarosty
města byl pověřen k zastupování II. místostarosta města Mgr. Tomáš Růžička.
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Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy
ani stanoviska vzneseny nebyly.
Návrh na usnesení:
I. Zastupitelstvo města Kolína v souladu s § 104 odst. 1 zákona o obcích určuje
k zastupování starosty města Mgr. Bc. Víta Rakušana v době jeho nepřítomnosti
nebo v době, kdy nevykonává funkci, I. místostarostu města Kolína
Mgr. Michaela Kašpara.
II. Zastupitelstvo města Kolína v souladu s § 104 odst. 1 zákona o obcích určuje
k zastupování starosty města Mgr. Bc. Víta Rakušana v době jeho nepřítomnosti
nebo v době, kdy nevykonává funkci, a v případě nepřítomnosti I. místostarosty
Mgr. Michaela Kašpara II. místostarostu města Kolína Mgr. Tomáše Růžičku.
Hlasování o návrhu na usnesení, bod I: 27 – 0 – 0
Hlasování o návrhu na usnesení, bod II: 26 – 0 – 1
Usnesením č. 11 byl návrh schválen v obou bodech jeho znění.
__________________________________________________________________________
9. Volba dalších členů Rady města Kolína
__________________________________________________________________________
a)

Určení počtu členů
Radu města tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů
zastupitelstva města. Počet členů rady města je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše
11 členů.
Předsedající navrhuje, aby byla pro volební období 2014 – 2018 ustanovena 9členná
Rada města Kolína, jejímiž členy se v souladu s § 99 odst. 3 zákona o obcích stávají
starosta a místostarostové.
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy
ani stanoviska vzneseny nebyly.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Kolína v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích
stanovilo pro volební období 2014 – 2018 počet členů Rady města Kolína na 9.
Volba dalších členů Rady města Kolína se uskuteční v počtu 6.
Hlasování: 26 – 0 – 1
Usnesením č. 12 byl návrh schválen.

b) Určení způsobu volby
Předsedající konstatoval, že se volba dalších členů rady města uskuteční tajným
hlasováním v souladu s usnesením č. 3, kterým byl schválen volební řád pro toto
ustavující zasedání.
Byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy ani stanoviska
vzneseny nebyly.
c)

volba dalších členů
Předseda volební komise seznámil přítomné se způsobem hlasování.
Volby jsou prováděny hromadnou volbou (tajnou volbou je voleno hromadně více
kandidátů). Hlasovací lístek bude obsahovat jména všech zastupitelů s výjimkou
zvoleného starosty a místostarostů města. 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.
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Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy
ani stanoviska vzneseny nebyly.
Následovala příprava hlasovacích lístků a tajná volba.
Výsledky hlasování:
Odevzdáno bylo celkem 27 hlasovacích lístků, z toho bylo 27 platných a 0 neplatných.
Kandidátka Mgr. Pavlína Havlíková obdržela 24 hlasů.
Kandidát Martin Slavík obdržel 24 hlasů.
Kandidát Bc. Ladislav Zima obdržel 24 hlasů.
Kandidát Petr Král obdržel 25 hlasů.
Kandidát Michal Najbrt obdržel 24 hlasů.
Kandidát JUDr. Karel Molnár obdržel 25 hlasů.
Předseda volební komise se zvolených 5 z 6 radních dotázal, zda mandát člena rady
města přijímají. Všichni dotázaní mandát přijali.
Členka volební komise Mgr. Havlíková se dotázala JUDr. Karla Molnára, zda přijímá
mandát člena rady města. Mandát člena rady města přijal.
Zastupitelstvo města Kolína usnesením č. 13 zvolilo dalšími členy Rady města
Kolína:
1. Petra Krále
2. JUDr. Karla Molnára
3. Mgr. Pavlínu Havlíkovou
4. Michala Najbrta
5. Martina Slavíka
6. Bc. Ladislava Zimu
__________________________________________________________________________
10. Zřízení finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Kolína
__________________________________________________________________________
Úvodní slovo: Mgr. Rakušan – starosta města
Předsedající 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 města zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva města.
Zastupitelstvo města určuje počet členů výborů, který musí být dle § 117odst. 3 zákona
o obcích lichý, přičemž kontrolní a finanční výbor musí mít nejméně 3 členy dle § 119 odst. 1
zákona o obcích. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva města i jiné osoby, pouze
předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva města. Členy kontrolního nebo finančního
výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na městském úřadě.
a) určení počtu členů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo města zřídilo finanční a kontrolní výbor, přičemž
finanční výboru bude mít 11 členů a kontrolní výbor 9 členů.
Před hlasováním byla dána možnost přítomným své stanovisko. Jiné návrhy
ani stanoviska vzneseny nebyly.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Kolína dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích zřizuje
finanční a kontrolní výbor a v souladu s § 118 odst. 2 zákona o obcích stanovuje
počet členů finančního výboru na 11 (včetně předsedy) a počet členů kontrolního
výboru na 9 (včetně předsedy).
Hlasování: 27 – 0 – 0
Usnesením č. 14 byl zřízen finanční a kontrolní výbor a stanoven počet členů FV
na 11 a počet členů KV na 9.
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b) volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval přítomné k podávání návrhů na funkci předsedy finančního výboru.
Předsedající navrhl do funkce předsedy finančního výboru Ing. Kmocha Václava.
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy
ani stanoviska vzneseny nebyly.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Kolína dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí do funkce
předsedy finančního výboru Ing. Kmocha Václava.
Hlasování: 26 – 0 – 1
Usnesením č. 15 byl zvolen předsedou finančního výboru Ing. Kmoch Václav.
c) volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval přítomné k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.
Předsedající navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Škorpíka Martina.
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy
ani stanoviska vzneseny nebyly.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Kolína dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí do funkce
předsedy kontrolního výboru Ing. Škorpíka Martina.
Hlasování: 26 – 0 – 1
Usnesením č. 16 byl zvolen předsedou kontrolního výboru Ing. Škorpík Martin.
d) volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Ing. Navrátil Aleš
Král Petr
Ing. Hovorková Věra
Vobora Václav
Ing. Sova Karel
Truska Jiří
Ing. Malíková Hana
Hladík Jan
RNDr. Horáček Jiří
Mgr. Kárník Karel
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy
ani stanoviska vzneseny nebyly.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Kolína dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí členy
finančního výboru
Ing. Navrátila Aleše
Krále Petra
Ing. Hovorkovou Věru
Voboru Václava
Ing. Sovu Karla
Trusku Jiřího
Ing. Malíkovou Hanu
Hladíka Jana
RNDr. Horáčka Jiřího
Mgr. Kárníka Karla
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Hlasování: 27 – 0 – 0
Usnesením č. 17 byli zvoleni výše uvedení členové finančního výboru.
e) volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru.
Byly podány následující návrhy:
Smetana Martin
Šrámek Jiří
MUDr. Rakušan Jan
Mgr. Bc. Kasal Tomáš, LL.M.
JUDr. Křička Petr
Rus Jan
Novotný Jaromír
Truhlář Michal
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy
ani stanoviska vzneseny nebyly.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Kolína dle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí členy
kontrolního výboru
Smetanu Martina
Šrámka Jiřího
MUDr. Rakušana Jana
Mgr. Bc. Kasala Tomáše, LL.M.
JUDr. Křičku Petra
Ruse Jana
Novotného Jaromíra
Truhláře Michala
Hlasování: 27 – 0 – 0
Usnesením č. 18 byli zvoleni výše uvedení členové kontrolního výboru.
__________________________________________________________________________
11. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
__________________________________________________________________________
Předsedající navrhl doplnění bodu II návrhu na usnesení o větu „Při souběhu funkcí náleží
zastupiteli příplatek podle počtu obyvatel jen jeden“.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Kolína podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, a na základě nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů,
I.

stanovuje

měsíční odměny a příplatky neuvolněným členům Zastupitelstva města Kolína
následovně:
za výkon člena zastupitelstva města
ve výši

510 Kč

za výkon člena rady města
ve výši 2.190 Kč
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za výkon předsedy výboru zastupitelstva města
ve výši 1.990 Kč
za výkon člena výboru zastupitelstva města
ve výši 1.650 Kč
příplatek podle počtu obyvatel
ve výši 360 Kč
II.

stanovuje

v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že při souběhu
výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce
ve výše uvedeném bodě I.
Při souběhu funkcí náleží zastupiteli příplatek podle počtu obyvatel jen jeden.
III. s t a n o v u j e
v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že měsíční odměny
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva města 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 (starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude
odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
IV. p o s k y t u j e
podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, měsíční peněžní plnění
fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce člena
výboru ve výši 1.650 Kč, a to ode dne zřízení výborů Zastupitelstva města Kolína
V.

ukládá

Kanceláři úřadu předat podklady personálnímu oddělení
termín plnění: ihned po přijetí usnesení zastupitelstva města
zodpovídá: PhDr. Soukupová, tajemnice MěÚ Kolín
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy
ani stanoviska vzneseny nebyly.
Hlasování o návrhu na usnesení, bod I: 27 – 0 – 0
Hlasování o návrhu na usnesení, bod II včetně doplnění: 27 – 0 – 0
Hlasování o návrhu na usnesení, bod III: 27 – 0 – 0
Hlasování o návrhu na usnesení, bod IV: 27 – 0 – 0
Hlasování o návrhu na usnesení, bod V: 27 – 0 – 0
Usnesením č. 19 byl návrh schválen včetně doplnění bodu II vzneseného
předsedajícím.
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__________________________________________________________________________
12. Návrh na pověření členů Zastupitelstva města Kolína k přijímání projevu vůle
snoubenců vstoupit do manželství a určení místa konání slavnostních obřadů
k uzavírání manželství.
Předkladatel: PhDr. Soukupová, tajemnice MěÚ
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Kolína podle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění,
I.

vyhrazuje

pravomoc pověřit členy Zastupitelstva města Kolína k přijímání projevu vůle
snoubenců vstoupit do manželství a určit místo konání slavnostních obřadů
k uzavření manželství
II. p o v ě ř u j e
v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu
a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o matrikách“), tyto členy Zastupitelstva města Kolína k přijímání projevu vůle
snoubenců vstoupit do manželství:
Mgr. Pavlínu Havlíkovou
pana Martina Slavíka
JUDr. Karla Molnára
Ing. Jana Rotha, Ph.D.
Mgr. Ivetu Mikšíkovou
Mgr. Martina Drahovzala
paní Irenu Fuchsovou
paní Věru Doležalovou, M.A.
MUDr. Petra Volšanského
Ing. Martina Škorpíka
Ing. Jana Horu
III. u r č u j e
v souladu s ustanovením § 11a odst. 3 zákona o matrikách, že místem pro konání
slavnostních obřadů k uzavírání manželství je obřadní síň Městského úřadu Kolín
Před hlasováním byla dána možnost přítomným sdělit své stanovisko. Jiné návrhy
ani stanoviska vzneseny nebyly.
Hlasování o návrhu na usnesení, bod I: 27 – 0 – 0
Hlasování o návrhu na usnesení, bod II: 27 – 0 – 0
Hlasování o návrhu na usnesení, bod III: 27 – 0 – 0
Usnesením č. 20 byl návrh schválen.
__________________________________________________________________________
13. Zpráva návrhové komise
__________________________________________________________________________
Ing. Václav Kmoch přednesl zprávu návrhové komise:
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Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kolína konané dne 10.11.2014 po projednání:
Vzalo na vědomí složení slibu všech přítomných členů Zastupitelstva města Kolína podle
§ 69 odst. 2 zákona o obcích.
Usnesením č. 1 určilo ověřovateli zápisu p. Jiřího Trusku a p. Martina Slavíka,
zapisovatelkou Mgr. Holubovou, skrutátory Ing. Hanušovou a Bc. Michálkovou.
Usnesením č. 2 schválilo program jednání rozšířený o 1 bod.
Usnesením č. 3 v souladu s § 96 a § 84 odst. 4 zákona o obcích schválilo Volební řád
ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kolína.
Usnesením č. 4 schválilo návrhovou komisi ve složení:
- Ing. Václav Kmoch
- MUDr. Petr Volšanský
- MUDr. Jan Rakušan
Usnesením č. 5 schválilo volební komisi ve složení:
- JUDr. Karel Molnár
- Ing. Martin Škorpík
- Mgr. Pavlína Havlíková
- MUDr. Václav Navrátil
- Petr Král
Usnesením č. 6 stanovilo počet místostarostů na 2.
Usnesením č. 7 určilo, jaké funkce budou členové zastupitelstva města vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění ve smyslu § 71 zákona o obcích.
Usnesením č. 8 v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích zvolilo starostou města
Kolína Mgr. Bc. Víta Rakušana.
Usnesením č. 9 v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích zvolilo I. místostarostou
města Kolína Mgr. Michaela Kašpara.
Usnesením č. 10 v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích zvolilo II. místostarostou
města Kolína Mgr. Tomáše Růžičku.
Usnesením č. 11 určilo I. místostarostu k zastupování starosty v době nepřítomnosti
ve smyslu § 104 odst. 1 zákona o obcích a II. místostarostu v době nepřítomnosti starosty
města a I. místostarosty.
Usnesením č. 12 stanovilo počet dalších členů Rady města Kolína na 6.
Usnesením č. 13 zvolilo dalšími členy Rady města Kolína:
Petra Krále
JUDr. Karla Molnára
Mgr. Pavlínu Havlíkovou
Michala Najbrta
Martina Slavíka
Bc. Ladislava Zimu
Usnesením č. 14 zřídilo finanční a kontrolní výbor a stanovilo počet členů finančního výboru
na 11 a počet členů kontrolního výboru na 9.
Usnesením č. 15 zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Václava Kmocha.
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Usnesením č. 16 zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Martina Škorpíka.
Usnesením č. 17 zvolilo následující členy finančního výboru:
Ing. Navrátila Aleše
Krále Petra
Ing. Hovorkovou Věru
Voboru Václava
Ing. Sovu Karla
Trusku Jiřího
Ing. Malíkovou Hanu
Hladíka Jana
RNDr. Horáčka Jiřího
Mgr. Kárníka Karla
Usnesením č. 18 zvolilo následující členy kontrolního výboru:
Smetanu Martina
Šrámka Jiřího
MUDr. Rakušana Jana
Mgr. Bc. Kasala Tomáše, LL.M.
JUDr. Křičku Petra
Ruse Jana
Novotného Jaromíra
Truhláře Michala
Usnesením č. 19 rozhodlo o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
města (§ 72 zákona o obcích) včetně doplnění vzneseného předsedajícím.
Usnesením č. 20 schválilo návrh na pověření členů Zastupitelstva města Kolína k přijímání
projevu vůle snoubenců vstoupit do manželství a určení místa konání slavnostních obřadů
k uzavírání manželství.
Návrhová komise konstatovala, že byla schválena usnesení č. 1 – 20.
__________________________________________________________________________
14. Diskuse a závěr zasedání
__________________________________________________________________________
Předsedající otevřel tento bod jednání a diskusi občanů města. Posléze otevřel i diskusi
členů zastupitelstva města.
Nikdo z přítomných neprojevil zájem diskutovat.
Starosta města Kolína Mgr. Bc. Vít Rakušan ukončil ustavující zasedání zastupitelstva
v 17:36 hodin a sdělil termín I. zasedání zastupitelstva města, které připadá na pondělí
08.12.2014.
__________________________________________________________________________
Zápis byl vyhotoven dne: 17.11.2014

