Zápis
z verejného zasedání zastupitelstva mesta Zásmuky
konaného dne 15. listopadu 2011
od 18 hodin v zasedací místnosti v budove zdravotního strediska
CJ: 6/2011 ZM
Jednání zastupitelstva mesta Zásmuky bylo zahájeno v 18 hodin starostou mesta Ing. Jirím
Pecharem za prítomnosti 15 clenu zastupitelstva mesta Zásmuky.
Jednání zahájil pan starosta prohlášením, že zasedání bylo rádne svoláno tak, aby se konalo
v souladu s § 92 odst. 1, § 93 a § 103 odst. 5 zákona C. 128/2000 Sb., o obcích, ve znení
pozdejších predpisu. Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úrední desce
Mestského úradu Zásmuky zverejnena v souladu se zákonem o obcích, a to od 9. listopadu
do 16. listopadu 2011. Soucasne byla zverejnena na webových stránkách mesta
www.zasmukv.cz. Dále starosta konstatoval, že je prítomno 15 clenu ZM, a proto je
zastupitelstvo usnášeníschopné. Z Mestského úradu se zúcastnili paní Hana Michálková,
Ing. David Veselý a paní Jirina Husová. V zasedací místnosti bylo prítomno približne 12
obcanu.
Než bylo zahájeno samotné jednání, pan starosta vyzval všechny prítomné, aby byla
chvilkou ticha uctena památka na nedávno zesnulého zastupitele pana Milana Vojtíška. Po
pietním aktu bylo zahájeno jednání.
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1. Procedurální záležitosti
Program dnešního zasedání:
Starosta po zahájení zasedání seznámil zastupitelstvo s programem dnešního zasedání.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zánik a vznik mandátu clenu zastupitelstva mesta
Složení slibu nových clenu zastupitelstva mesta
Volba clena rady mesta
Doplnení podpisových práv pro nakládání s financními prostredky mesta
Poskytnutí dotace na projekt "Modernizace místních komunikací ve meste Zásmuky"
Smernice k provádení inventarizace mesta
Projednání návrhu bodu pro jednání zastupitelstva mesta predložených cleny
zastupitelstva:
a) Záznam jmenovitého hlasování zastupitelu pri hlasování aklamací také na požádání
zastupitele
b) Zverejnování podkladu pro jednání zastupitelstva na webových stránkách mesta
c) Prílohy usnesení z jednání rady mesta a zastupitelstva mesta
d) Zverejnování nove zadávaných verejných zakázek vcetne jejich prubehu na
webových stránkách mesta
e) Zverejnování verejných zakázek, které byly realizovány ci zadány v tomto volebním
období
9. Diskuze
10. Záver
Starosta dal pro program hlasovat.
Hlasování: Kdo souhlasí s uvedeným programem jednání:

Pro

15

zdržel se

proti O

1
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O

Overení minulého zápisu
Starosta požádal overovatele minulého zápisu ze dne 3.10.2011 paní Janu Mašínovou a
pana Mgr. Josefa Krombholze o správnost zápisu minulého zastupitelstva. Prítomní
overovatelé potvrdili správnost minulého zápisu.

Návrh na cleny návrhové komise:
Starosta podal návrh na cleny návrhové komise:
pan Miroslav Kohoutek a pan Ing. Miroslav Pelikán
Hlasování: Kdo souhlasí s navrženými cleny návrhové komise:

Pro

13

proti

O

zdržel se

2

zdržel se

2

Návrh na overovatele:
Starostapodalnávrhna overovatelednešníhozápisu:
paní Ing. Vera Veselá a pan Jirí Novák.
Pro

13

proti

O

Ustanovení zapisovatele dnešního jednání:
Starostanavrhlzapisovatelkudnešníhozasedání:paní Jirina Husová.
O
zdržel se
proti O
....................................................................................................................................................
Pro

15

2. Zánik a vznik mandátu clenu zastupitelstva mesta
Pan starosta podal informaci prítomným clenum lM o zániku a vzniku mandátu clenu lM.
Dne 19.10.2011 zanikl úmrtím mandát clena zastupitelstva pana Milana Vojtíška. Následne
dne 7.11.2011 byla panem Josefem Stárkem dorucena rezignace na mandát clena
zastupitelstva v souladu se zákonem 491/2001 Sb., o volbách dozastupitelstev obcí.
Oba zaniklé mandáty jsou z kandidátní listiny volební strany ODS a TOP 09.
V souladu s uvedeným zákonem, na uprázdnený mandát nastupuje na clena- v tomto
prípade první i druhý náhradník z této volební strany v poradí podle § 45 odst. 5.
Prvním náhradníkem, který nastupuje na místo prvního uprázdneného mandátu je pan Ing.
Jan Tylk, lásmuky.
Druhým náhradníkem, který nastupuje na místo druhého uvolneného mandátu je pan Libor
Krížek, nar. 29.4.1967, lásmuky.
Rada mesta projednala tuto vzniklou situaci a poverila starostu mesta o predání Osvedcení
výše jmenovaným clenum zastupitelstva. Oba noví clenové Osvedcení prijali.
Pripomínky ani dotazy k projednávanému bodu nebyly ze strany lM ani prítomných obcanu,
proto dal pan starosta hlasovat.

Hlasování: Kdo bere na vedomí zánik mandátu podle zákonu 491/2001 Sb., o volbách
zastupitelstev obcí, pana Milana Vojtíška a pana Josefa Stá rka a tím bere na vedomí
vznik nových mandátu nastoupením náhradníku pana Ing. Jana Tylka, Zásmuky a
pana Libora Krížka, Zásmuky :
Pro

13

proti

zdržel se

O

2

....................................................................................................................................................

2
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3. Složení slibu nových clenu zastupitelstva mesta
Dálepanstarostainformoval,že v souladuse zákonemC. 128/2000 Sb., o obcích,§ 69,
skládá nový clen zastupitelstva pred prítomnými zastupiteli slib slovem "slibuji" a potvrzuje
složení slibu svým podpisem na zvláštní listine.
Pan starosta precetl text slibu: "Slibuji vernost Ceské republice. Slibuji na svou cest a
svedomi, že svoji funkci budu vykonávat svedomite, v zájmu mesta a jeho obcanu a
ridit se Ústavou a zákony Ceské republiky".
Na výzvu pana starosty slib složili a následne podepsali pan Ing. Jan Tylk a pan Libor Krížek.

Hlasování: Kdo bere na vedomí složení slibu nových clenu ZM pana Ing. Jana Tylka a
pana Libora Krížka. Žádný z techto clenu neodmítl složit slib a ani nesložil slib
s výhradou:
Pro 13
zdržel se 2
proti O
....................................................................................................................................................
4. Volba clena rady mesta
V souvislosti se zánikem mandátu pana Milana Vojtíška došlo i k uvolnení místa clena rady
mesta. Na uvolnené místo nastoupí nový clen, který získá nadpolovicní vetšinu hlasu
z celkového poctu 15 hlasu.
Pan starosta predal slovo zastupiteli Mgr. Josefu Krombholzovi, který seznámil cleny lM
s postupem volby clena rady, dle doporucení Ministerstva vnitra z r. 2010.
Mgr. Krombholz konstatoval, že je treba vybrat zpusob volby- verejne ci tajne. Pan Miroslav
Kohoutek navrhl, aby hlasování bylo tajné. O návrhu tajné volby dal p. Mgr. Krombholz
hlasovat.
Hlasování: Kdo souhlasí, aby volba clena rady mesta lásmuky byla tajná:
Pro 8

zdržel se O

proti 7

Vzhledem k tomu, že pro tajnou volbu bylo nutné pripravit volební materiál, vyhlásil p. Mgr.
Krombholz 10 minutovou prestávku.
Po prestávce byla pripravena hlasovací urna a Mgr. Krombholz vyzval cleny lM k podání
návrhu na doplnení clena rady mesta.
Pan Miroslav Kohoutek navrhl pana Ing. Jana Tylka.
Paní Ing. Vera Veselá navrhla paní Mgr. Sonu Souckovou.
Po odsouhlasení zpusobu voleb a návrhu clenu RM byly rozdány orazítkované papíry a
obálky. Clenové lM se dohodli na pravidlech a zpusobu zapsání hlasování. Poté pred zraky
všech prítomných pristupovali zastupitelé jednotlive k urne a vhazovali obálky s vyplnenými
hlasovacími lístky. Po dohode clenu lM pan Mgr. J. Krombholz otevíral obálky, kontroloval
jejich platnost a oznamoval znení hlasovacích lístku, pan Miroslav Kohoutek zapisoval hlasy
pro jednotlivé kandidáty.
Paní Mgr. Sona Soucková obdržela
Pan Ing. Jan Tylk obdržel

9 hlasu
6 hlasu

Výsledek hlasování: Na základe odsouhlasené tajné volby byla zvolena clenkou rady
mesta paní Mgr. Sona Soucková, která získala vyšší pocet platných hlasu.

.u.........................................................................................................
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5. Doplnení podpisových práv pro nakládání s financními prostredky mesta
Informaci k bodu opet prednesl pan starosta. Tento bod byl zarazen také v souvislosti se
zánikem mandátu pana Milana Vojtíška, který byl poveren podpisovým právem ve styku
s bankou. Podpisové právo mají tri clenové zastupitelstva. Jedná se o podpisové právo k
úctum Komercní banky a Ceské sporitelny.
Pan starosta podal návrh, aby na doplnení podpisových práv byla poverena paní Mgr. Sona
Soucková, jako nove zvolený clen RM. Jiný návrh ze strany zastupitelu nebyl, proto bylo
pristoupeno k hlasování.

Hlasování: Kdo souhlasí poverit podpisovým právem pro nakládání s financními
prostredky mesta paní Mgr. Sonu Souckovou:
Pro 14
zdržel se 1
proti O
....................................................................................................................................................
6. Poskytnutí
Zásmuky"

dotace

na projekt "Modernizace

místních

komunikací ve meste

Zastupitelé obdrželi v materiálech pro zasedání ZM návrh na uzavrení smlouvy s regionální
radou, v návaznosti na schválení poskytnutí dotace na projekt "Modernizace místních
komunikací ve meste Zásmuky" a vyclenení financních prostredku na dofinancování
projektu. Dne 5.10.2011 probehlo 23. jednání Výboru Regionální rady regionu soudružnosti
Strední Cechy. Na tomto jednání bylo schváleno 53 projektu, jejich celková výše dotace
regionálního operacního programu Strední Cechy dosahuje témer 547 milionu korun
ceských. Mezi schválenými projekty je i projekt "Modernizace místních komunikací ve
meste Zásmuky", címž mesto dosáhlo úspechu po dlouholetém úsilí o získání dotace na
opravu komunikace na námestí kolem školy. Celkový rozpocet projektu je ve výši 11 459
000.- Kc, z toho dotace je ve výši 8 307 775.- Kc. Výnatek z tabulky poskytnutých dotací byl
priložen. Ode dne, kdy byla známa tato informace probíhaly prípravy týkající se podpisu
smlouvy, financního plánu a rozpoctu projektu.
Projekt Modernizace místních komunikací ve meste Zásmuky reší nevyhovující technický
stav místní komunikace v oblasti Komenského námestí, vedoucí k Mestskému úradu, pošte
a základní škole. Projektem dojde k modernizaci a rekonstrukci místní komunikace, dojde
k vybudování prvku, které budou prínosem zejména v oblasti bezpecnosti silnicního provozu.
Datum zahájení 1.1. 2012, predpokládané datum realizace je 1.4. 2012, predpokládané
ukoncení realizace je 31.8. 2012 a celé ukoncení projektu se predpokládá 31.12. 2012.
Nyní je vše již predpripraveno a je nutné v návaznosti na schválení poskytnutí dotace
schválit uzavrení smlouvy a vyclenení financních prostredku na dofinancování projektu.
Termíny pro predání na príslušné instituce jsou do 20.11.2011.
Clenové ZM diskutovali, o které komunikace se konkrétne jedná, jaké budou náklady a cím
se tyto náklady dají snížit. Dále zda je již vypsáno výberové rízení a je-Ii vyvešeno na
webových stránkách mesta Zásmuky. Pan starosta podal informaci, že snahou projektu je
zachovat historický ráz mesta. Výberové rízení na uvedený projekt je zverejneno na web.
stránkách mesta Zásmuky. Další dotazy ze strany zastupitelstva ani obcanu nebyly, proto
dal pan starosta hlasovat.
Hlasování: Kdo v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady
regionu soudružnosti Strední Cechy schvaluje uzavrení smlouvy s regionální radou o
poskytnutí dotace ve výši 8 307 775.- Kc a schvaluje vyclenení financních prostredku
ve výši 3 151 225.- Kc odpovídající spolufinancování projektu "Modernizace místních
komunikací ve meste Zásmuky":

zdržel se O
Pro 15
proti O
.................................................................................................................................................
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7. Smernice k provádení inventarizace mesta
Pan starosta pokracoval dalším bodem, kterým je návrh Smernice k provádení inventarizace
majetku a závazku mesta Zásmuky. Úkolem této smernice je stanovit jednotné zásady a
postupy pro provádení inventarizace majetku a závazku mesta. Návrh je zpracován
v souladu s vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazku, podle které se
poprvé postupuje pri inventarizaci majetku za rok 2011. Vyhláška je provádecím predpisem
k zákonu o úcetnictví, který zustává základním predpisem pri rešení inventarizace.
V predkládaném dokumentu jsou aplikovány nové pojmy a nové povinnosti. Platnost puvodní
smernice z roku 2001 bude schválením tohoto dokumentu zrušena.
K projednávanému bodu nebyly žádné dotazy ani námitky, proto dal pan starosta hlasovat.

Hlasování: Kdo schvaluje Smernici k provádení inventarizace majetku a závazku
mesta Zásmuky c. 1/2011:
Pro

.

12

zdržel se

proti

3

............................................................................................................................

8. Projednání návrhu bodu pro jednání zastupitelstva mesta predložených cleny
zastupitelstva
Pan starosta informoval ZM, že dne 7.11. 2011 byla na podatelnu MeÚ dorucena paní
Oltovou Stanislavou žádost o svolání jednání zastupitelstva mesta na 21.11. 2011
s následujícím programem:
Procedurální záležitosti
Verejné zakázky
Žádost je podepsána 6 cleny zastupitelstva - p. Miroslavem Kohoutkem, p. Ing. Miroslavem
Pelikánem, p. Stanislavou Oltovou, p. Jirím Novákem, p. Jaroslavem Píšou, p. Milanem
Petrem.
Pan starosta citoval znení návrhu bodu od jmenovaných clenu:
a) Záznam imenovitého hlasování zastupitelu pri hlasování aklamací také na požádání
zastupitele
ZM schválilo na svém zasedání dne 29.3.2011 jmenovité uvedení výsledku hlasování pouze
u bodu týkajících se majetkových záležitostí.
Nekterá rozhodnutí, která je obtížné predem specifikovat, ukáží obcanum Zásmuk, jak který
zastupitel, prípadne jak která strana se k danému problému staví. To umožní i posoudit, jak
jednotliví zastupitelé ci strany plní svuj volební program.
Pokud se nekterý zastupitel bude domnívat, že by považoval za správné, aby se obcané
dozvedeli, jaký je postoj jednotlivých zastupitelu ke schvalovanému bodu, požádá o zápis
jmenovitého hlasování.
V zápisu se uvede, kdo hlasoval proti (nebo pro) a kdo se zdržel hlasování.
Pan starosta požádalo vysvetlení. Slova se ujal Ing. Jan Tylk. Precetl úryvek ze znení
volebního programu ODS a podal vysvetlení, že se v tomto bodu jedná o to, aby se ukázalo,
jak kdo hlasuje. Paní Stanislava Oltová podotkla, že nevidí v zapsání jmen problém, není se
za co stydet. Clen ZM pan Karel Novák na to reagoval, že zasedání ZM je verejné. Ohledne
zverejnování jmen uvedl pan starosta fakt, že se musí dbát na ochranu osobních údaju.
Slovo dále prevzal Mgr. Josef Krombholz, že již 29.32011 se na zasedání ZM hlasovalo
k tomuto samému bodu. Proc se to samé po pul roce revokuje, bude se to príšte znovu
menit?
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Hlasování: a) Kdo souhlasí, aby se záznam jmenovitého hlasování zastupitelu pri
hlasování aklamací rozšírilo možnost provést jmenovitý zápis hlasování také na
požádání zastupitele:
Pro

8

proti

zd ržel se O

7

,.........................

b) Zverejnení podkladu pro jednání zastupitelstva na webových stránkách mesta
ZM na svém zasedání dne 29.3.2011 neschválilo na doporucení RM zverejnování podkladu
pro jednání ZM. Rada se domnívá, že tyto podklady patrí pouze zvoleným zastupitelum.
Podklady se zasílají pouze zastupitelum, to ale neznamená, že obcané nemají právo se
seznámit s temito podklady. Obcané se mohou s temito podklady na MeÚ seznámit.
Jelikož zverejnený program jednání ZM bývá pouze heslovitý, obcané tak ve vetšine prípadu
neví, o cem konkrétne se bude jednat. To je možná i jeden z duvodu minimální úcasti
verejnosti na jednání ZM.
Ing. Jan Tylk vysvetlil, že se nejedná o stejný bod ze zasedání ZM z 29.3.2011, kde se
projednávalo, zda se podklady pro jednání ZM budou zastupitelum posílat anebo
zverejnovat. Jedná se o pouze zverejnení podkladu na webových stránkách mesta.
Hlasování: b) Kdo souhlasí, aby podklady pro jednání lM byly zverejneny na
webových stránkách mesta spolecne s oznámením o termínu konání lM a pokud
budou nekteré body jednání doplneny dodatecne, budou následne podklady týkající
se techto bodu též zverejneny:
Pro

8

proti

zdržel se

7

O

....................................................................................................................................................
c) Prílohv usnesení z iednání RM a ZM
V nekterých prípadech není z textu usnesení možno zjistit, co usnesení reší. Z posledních
prípadu se jedná napríklad o návrh parcelace pozemku.
Slova se ujal pan Ing. J. Tylk a uvedl, že obcan z uvedených parcel. císel neví o co se
jedná, bylo by to srozumitelnejší z názorných podkladu, tj. map.
Hlasování: c) Kdo souhlasí, aby prílohami usnesení z jednání RM a lM byly
dokumenty, kterých se jednotlivé body usnesení týkají:
zdržel se 5
Pro
8
proti 2
....................................................................................................................................................
d) Zverejnování nove zadávaných verejných zakázek vcetne jejich prubehu na webových
stránkách mesta
Ke zlepšení informovanosti obcanu o hospodarení mesta a o verejných zakázkách se hlásí
všechny strany zastoupené v zastupitelstvu. Domníváme se proto, že není treba žádné další
zduvodnování.
V prípade rozhodnutí zadat verejnou zakázku, bude na webu zverejnena výzva
k podání nabídky, kde budou zverejneny všechny potrebné informace. Jedná se
zejména o popis zámeru, predmet zakázky, predpokládanou hodnotu, zadávací
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dokumentaci nebo její prehled s uvedením zdroje, kde je možno získat kriteria
hodnocení nabídek, kvalifikacní predpoklady a další parametry.
V zadávacích podmínkách verejných zakázek bude uvedeno, že všechny údaje
z nabídky budou zverejneny.
Zverejneny budou protokoly o otevírání obálek a o vyhodnocení nejvhodnejší
nabídky.
Fáze realizace bude dokumentována predevším plným znením podepsané smlouvy.
Dále dle charakteru zakázky, napr. krycím listem rozpoctu, harmonogram prubehu
prací apod.
Zver~nenívyhodnocenízakázky
Pan starosta konstatoval, že se ve vetšine zverejnování verejných zakázek toto uvedené
deje. Co se týce výzev verejných zakázek je na web. stránkách ve výzve odkaz na toho, kdo
zakázku rídí. U této veci musí být jedna kompetentní osoba.
Ing. J. Tylk podotkl, že jako správce webových stránek ví, že to tak není. Ten, kdo není
specialista se v tom nevyzná. V zapocaté diskuzi pokracoval Mgr. J. Krombholz.
V souvislosti, že se ve snemovne nyní projednává nové znení zákona o verejných
zakázkách. Navrhuje s tímto bodem pockat a následne udelat novou smernici pro mesto.
Ing. Jan Tylk uvedl, že se jedná o zverejnení zakázek malého rozsahu, velké budou na
centrální adrese. Rušné diskuze na dané téma i mimo nej se postupne úcastnili další
zastupitelé, napr. pan M. Petr a Ing. M. Pelikán. Dohadovali se na zpusobu spolupráce ke
zverejnování zakázek na webových stránkách. Poté dal pan starosta k danému bodu
hlasovat.
Hlasování: d) Kdo souhlasí, aby verejné zakázky vcetne jejich prubehu byly
zverejneny na webových stránkách mesta, realizaci provede správce webových
stránek:
Pro
15
zdržel se O
proti O
....................................................................................................................................................
e) Zvereinení zvereinených zakázek, které byly realizovány ci zadány v tomto volebním
období
Jedná se o shodný zámer jako v predchozím prípade.
Aby se predešlo prípadným sporum, oznámí se firmám, které zvítezily ve výberových
rízeních úmysl zverejnit tyto údaje s tím, aby sdelily prípadné námitky proti zverejnení, to je,
které údaje považují za obchodní tajemství nebo které vyžadují ochranu osobních údaju.
Rozsah zverejnení bude stejný jako v predchozím prípade.
K uvedenému bodu nebyly ze strany zastupitelstva další dotazy.
Hlasování: e) Kdo souhlasí, aby verejné zakázky vcetne jejich prubehu byly po
kontaktování firem zverejneny na webových stránkách mesta:

Pro

15

zdržel se

proti O

O
,.............

9. Diskuze

Po odhlasování posledního bodu z programu jednání ZM otevrel pan starosta diskuzi.
Slova se opet ujal pan Ing. Jan Tylk a uvedl, že nekolikrát žádal RM o úpravu chybných
informací ze zápisu z jednání ZM ze dne 29.3.2011, týkající se poskytování informací
obcanum a s nahlížením do zápisu RM. Pan starosta prijal diskuzní príspevek s dodatkem,
že je treba opírat se o príslušné zákony.
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V zapocaté diskuzi pokracoval pan M. Kohoutek s žádostí o konzultaci termínu zasedání ZM
se zastupiteli. Pan starosta vysvetlil, že tento termín byl mimorádný v souvislosti s vcasným
vyrízením a zasláním dokumentu pro projednávanou dotaci.
Ing. Tylk vznesl dotaz k Ing. Veselému ohledne výkresu k parcelacím pozemku pod benzin.
pumpou. Ing. Veselý reagoval na dotaz se slovy, že v tomto prípade se nejedná o podklad
k projednávaným parcelacím, ale o nácrt pro zpracování geometrického plánu. Dále znovu
vysvetlil postup odprodeje a vyjádril se k obcanské vybavenosti a k územnímu plánu.
Pan starosta vyzval pana M. Kohoutka, aby precetl návrh usnesení. Pan Ing. J. Tylk ješte
zažádalo usnesení v oprave již jím zminovaných chybných informací ze ZM z 29.3.2011.
Clenové zastupitelstva se po diskuzi vyjádrili, že se v této veci jednalo pouze o diskuzní
príspevek, který nelze dopsat do usnesení. Tím byla diskuze uzavrena.
Pan starosta Ing. Jirí Pechar následne požádal pana Miroslava Kohoutka, aby precetl návrh
usnesení.
Hlasování:
Pro

15

proti

zdržel se
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Overovatelka Ing. Vera Veselá
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Zásmuky, dne 15. 11. 2011, zapsala Jirina HUSO~
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Ing. Vera VESELÁ
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paní Jana MAŠíNOV Á
pan Jirí NOVÁK
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pan Milan PETR
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Ing. Jan TYLK
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pan Libor KRíŽEK
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V Zásmukách dne 15. listopadu 2011
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