ZÁPIS
z ustavujícímu zasedání

Zastupitelstva města Úvaly
konaného dne

5. 11. 2018

Zápis z jednání Zastupitelstva města Úvaly byl vytvořen pomocí programu TED®

Město Úvaly

Z ÁPIS
Ustavující Zastupitelstva města Úvaly,
konané dne 5. 11. 2018 v 18:00 hod.
sál v DPS, Nám. Svobody 1570, Úvaly
Přítomni:

Hosté:
Omluveni:
Ověřovatelé:
Zapsal:

Mgr. Petr Borecký, Josef Polák, Ing. Alexis Kimbembe, Ing. Ludmila Milerová, Mgr. Dana Poláková,
Mgr. Hana Němcová, Petra Fuxová, Miloslav Kolařík, Ing. Jan Černý, Mgr. Vojtěch Dvořáček, Mgr.
Jaromír Gloc, Bc. Naděžda Kouklová, Zdenka Jedličková, Ing. Zdeňka Havránková
Jana Tesařová, Ing. Helena Hozmanová, Jitka Hájková, Ing. Renata Stojecová, Ph.D.,Bc. Petr Matura,
Jitka Hamouzová, JUDr. Patrik Šebesta, Markéta Řepková, Martin Šístek, Kateřina Baštová,
JUDr. Ing. Petr Petržílek, Ph.D
Mgr. Petr Borecký, Ing. Ludmila Milerová, Ing. Zdeňka Havránková
Monika Šimáňová

Tento zápis obsahuje údaj o počtu přítomných členů zastupitelstva, schválený pořad jednání zastupitelstva obce,
průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení, dále podstatu projednávané věci, projevy zastupitelů a občanů
výslovně požadované k uvedení do zápisu a dále informaci o tom, zda proběhla diskuze a jména diskutujících. Úplné
znění diskusí a dotazů zastupitelů a občanů k jednotlivým bodům jednání je obsaženo v nepřerušovaném a
kompletním záznamu zasedání zastupitelstva umístěném na internetových stránkách města a uloženém na městském
úřadě. Tento záznam byl přenášen online na video kanále: www stránky YouTube
- www.youtube.com
<http://www.youtube.com> - kanál Město Úvaly, který bude obsahovat osobní údaje účastníků jednání a může
obsahovat osobní údaje návštěvníků jednání. Dále bude pořízen video záznam, který bude možné přehrát a stáhnout
na www stránkách YouTube - www.youtube.com <http://www.youtube.com> - kanál Město Úvaly. Tento záznam bude
přístupný po dobu 4 roků a poté bude smazán. Účelem uveřejnění video streamu a video záznamu je lepší
informování občanů o jednání zastupitelstva v souladu s § 97 Zákona o obcích, přičemž právním základem je
oprávněný zájem informovat veřejnost o jednání zastupitelstva obce.

Zasedání Zastupitelstva města Úvaly (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin hodin dosavadním
starostou města Mgr. Petrem Boreckým (dále jako „předsedající“). Před zahájením zasedání bylo členům
zastupitelstva města (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. Předsedající schůze
konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost
voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19.10.2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona
o obcích byla na úřední desce Městského úřadu Úvaly zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to
od 26.10.2018 do 5.11.201. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající schůze dále
z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) konstatoval, že přítomno je 14 členů zastupitelstva
(z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášení schopné (§ 92 odst. 3 zákona
o obcích). Omluven zastupitel JUDr. Ing. Petr Petržílek.

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před
složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu
s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2
zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu města Úvaly a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzval
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č.
2). Žádný přítomný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele
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Předsedající dal hlasovat o ověřovatelích zápisu: Ing. Zdeňka Havránkova a Ing. Ludmila Milerová a zapisovateli pí
Monika Šimáňová. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit
se přítomným občanům.
Hlasování:
Zastupitelstvo města Úvaly určuje ověřovateli zápisu
zapisovatelem pí Moniku Šimáňovou

Ing. Zdeňku Havránkovou a Ing. Ludmilu Milerovou a

Pro: 14 Proti 0 Zdrželi se 0
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva
a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o níže uvedeném programu.
Pro - 14 Proti - 0 Zdržel se - 0

Schválený program:
Bod

Věc

Stav po jednání

1.

Volba starosty a místostarosty - určení počtu místostarostů

Schválen

2.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolnění

Schválen

3.

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolnění místostarostové

Schválen

4.

Volba starosty

Schválen

5.

Volba starosty

Schválen

6.

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty

Schválen

7.

Navrhování kandidátů na funkci místostarostů a volba místostarostů

Schválen

8.

Volba dalších členů rady

Schválen

9.

Volba dalších členů rady

Schválen

10.

Volba dalších členů rady

Schválen

11.

Zřízení finančního a kontrolního výboru

Schválen

12.

Zřízení finančního a kontrolního výboru

Schválen

13.

Volba předsedy finančního výboru

Schválen

14.

Volba předsedy kontrolního výboru

Stažen

15.

Volba členů finančního výboru

Schválen

16.

Volba členů kontrolního výboru

Schválen

17.

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Schválen

18.

Přijímání prohlášení o uzavření manželství

Schválen

19.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva

20.

Dotazy, připomínky a podněty občanů
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K jednotlivým bodům programu:
Bod 1. Volba starosty a místostarosty - určení počtu místostarostů
Předkladatel: Petr Borecký, starosta
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo jednoho uvolněného a jednoho neuvolněného místostarostu. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
P.Černý vznesl dotaz zda se neuvažovalo pouze o volbě jednoho místostarosty a dále vznesl dotaz jaká bude
náplň případně druhého místostarosty. Starosta odpověděl, že počet místostarostů vyplynul z koaličního
jednání. Náplň práce uvolněného místostarosty bude oblast financí a rozpočtu města a neuvolněný
místostarosta se bude zabývat oblastí dozoru nad investicemi, rekonstrukcí koupaliště a oblastí životního
prostředí a územního plánování.
Usnesení č. Z-1a2018
Zastupitelstvo města Úvaly
I.

stanovuje
počet místostarostů na dva

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 6, mimo místnost: 0
Bod 2. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolnění
Předkladatel: Starosta
Předsedající konstatoval, aby funkce starosty města byla vykonávána jako uvolněná. Před hlasováním byla
dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení č. Z-2a/2018
Zastupitelstvo města Úvaly
I.

stanovuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k)
zastupitelstva uvolněn

zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty města bude člen

přijato, pro: 13, proti: 0, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
Bod 3. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolnění - místostarostové
Předkladatel: Petr Borecký, starosta
Předsedající konstatoval, aby byla funkce místostarostů jedna uvolěná a jedna jako neuvolněná. Před
hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko
sděleno nebylo.
Usnesení č. Z-3a/2018
Zastupitelstvo města Úvaly
I.

stanovuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce místostarosty bude jeden člen
zastupitelstva uvolněn, druhý místostarosta bude funkci vykonávat jako neuvolněný. Zastupitelstvo dle § 14
zákona o obcích určuje, že místostarostové zastupují starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy
nevykonává funkci v posloupnosti 1. uvolněný místostarosta, 2. neuvolněný místostarosta

přijato, pro: 10, proti: 0, zdržel se: 4, mimo místnost: 0
Bod 4. Volba starosty
Předkladatel: Petr Borecký, starosta
Předsedající konstatoval, že v souladu s jednacím řádem volba starosty a místostarosty proběhne veřejným
hlasováním.
Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného
kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí,
v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.
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Byly podán následující návrh: členka zastupitelstva Ing. Zdeňka Havránková navrhla zvolit do funkce starosty
Ing. Jana Černého. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. P. Černý v případě zvolení funkci přijímá.
Usnesení č. Z-4a/2018
Zastupitelstvo města Úvaly
I.

volí
starostou města Úvaly zastupitele Ing. Jana Černého, nar. *********, ***** ******* ****, *** ** *****

nepřijato, pro: 6, proti: 5, zdržel se: 3, mimo místnost: 0
Bod 5. Volba starosty
Předkladatel:
Byl podán následující návrh: členka zastupitelstva Mgr. Dana Poláková navrhla zvolit do funkce starosty Mgr.
Petra Boreckého. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své
stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. P. Borecký v případě zvolení funkci přijímá.
Usnesení č. Z-5a/2018
Zastupitelstvo města Úvaly
I.

volí
starostou města Úvaly zastupitele Mgr. Petra Boreckého, nar. **********, ***** *********** ****, *** ** *****

přijato, pro: 8, proti: 2, zdržel se: 4, mimo místnost: 0
Bod 6. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty
Předkladatel: Petr Borecký, starosta
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci místostarosty. O jednotlivých kandidátech
bylo hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v
hlasování pokračováno. Byly podány následující návrhy.
Člen zastupitelstva p. Miloslav Kolařík navrhl Ing. Alexise Kimbembeho. V případě zvolení funkci přijímá.
Usnesení č. Z-6a/2018
Zastupitelstvo města Úvaly
I.

volí
uvolněným místostarostou města Úvaly zastupitele Ing. Alexise Kimbembeho, nar. 1*********, ***** *** *****
***, *** ** *****

přijato, pro: 8, proti: 6, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 7. Navrhování kandidátů na funkci místostarostů a volba místostarostů
Předkladatel: Petr Borecký, starosta
Člen zastupitelstva Ing. Ludmila Milerová navrhla p. Josefa Poláka. V případě zvolení funkci přijímá.
Usnesení č. Z-7a/2018
Zastupitelstvo města Úvaly
I.

volí
neuvolněným místostarostou města Úvaly zastupitele p. Josefa Poláka, nar. **********, ***** ****** ****, *** **
*****

přijato, pro: 8, proti: 5, zdržel se: 1, mimo místnost: 0
Bod 8. Volba dalších členů rady
Předkladatel: Petr Borecký, starosta
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci dalších dvou členů rady. O jednotlivých
kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém bylli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta
již nebude v hlasování pokračováno.
Byl podán následující návrh:

Strana 4/10

Člen zastupitelstva Mgr. Vojtěch Dvořáček navrhl zvolit členem rady Ing. Jana Černého, který v případě zvolení
funkci přijímá.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k hlasování.
Usnesení č. Z-8a/2018
Zastupitelstvo města Úvaly
I.

volí
členem rady zastupitele Ing. Jana Černého, nar. ********* ***** ******* ****, *** ** *****

nepřijato, pro: 6, proti: 5, zdržel se: 3, mimo místnost: 0
Bod 9. Volba dalších členů rady
Předkladatel: Petr Borecký, starosta
Byl podán následující návrh:
Člen zastupitelsva Ing. Alexis Kimbembe navrhl zvolit členem rady p. Miloslava Kolaříka, který v případě zvolení
funkci přijímá.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k hlasování.
Usnesení č. Z-9a/2018
Zastupitelstvo města Úvaly
I.

volí
členem rady zastupitele p. Miloslava Kolaříka, nar. *********, ***** ********* ****, *** ** *****

přijato, pro: 8, proti: 2, zdržel se: 4, mimo místnost: 0
Bod 10.
Volba dalších členů rady
Předkladatel: Petr Borecký, starosta
Člen zastupitelstva pí Petra Fuxová navrhla zvolit členem rady Ing. Ludmilu Milerovou, která v případě zvolení
funkci příjímá.
Předsedající vyzval přítomné zastupitele k hlasování.
Usnesení č. Z-10a/2018
Zastupitelstvo města Úvaly
I.

volí
členem rady zastupitele Ing. Ludmilu Milerovou, nar. *********, ***** ****** ****, *** ** *****

přijato, pro: 8, proti: 4, zdržel se: 2, mimo místnost: 0
Bod 11.
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předkladatel: Petr Borecký, starosta
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 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 byt členové
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o
obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůžou být starosta, místostarosta, tajemník obecního
úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby finanční výbor a kontrolní výbor měl 9 členů. Předsedající vyzval přítomné zastupitele k
případným protinávrhům.
Ing. Jan Černý navrhl protinávrh usnesení, aby finanční výbor a kontrolní výbor měl 11 členů.
Usnesení č. Z-11a/2018
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Zastupitelstvo města Úvaly
I.

zř izuje
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 11 členné

nepřijato, pro: 6, proti: 2, zdržel se: 6, mimo místnost: 0
Bod 12.
Zřízení finančního a kontrolního výboru
Předkladatel: Petr Borecký, starosta
Zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory budou 9 členné.
Usnesení č. Z-12a/2018
Zastupitelstvo města Úvaly
I.

zř izuje
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 9 členné

přijato, pro: 8, proti: 0, zdržel se: 6, mimo místnost: 0
Bod 13.
Volba předsedy finančního výboru
Předkladatel: Petr Borecký, starosta
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhu na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány
následující návrhy: člen zastupitelstva p. Černý navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru Mgr.
Jaromíra Gloce, který v případě zvolení funkci přijímá.
Usnesení č. Z-13a/2018
Zastupitelstvo města Úvaly
I.

volí
předsedou finančního výboru Mgr. Jaromíra Gloce, nar. ********* ***** ******** ****, *****

přijato, pro: 12, proti: 0, zdržel se: 2, mimo místnost: 0
Bod 14.
Volba předsedy kontrolního výboru
Předkladatel: Petr Borecký, starosta
stažen z programu jednání
Bod 15.
Volba členů finančního výboru
Předkladatel: Petr Borecký, starosta
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány následující
návrhy: Ing. Jana Kytlicová, Bc. Jan Angelov Janev, Mgr. Hana Šindelářová, Bc. Jan Němec, Ing. Jan Černý,
Bc. Romana Komínková, RNDr. Petr Franěk, PhD. Zapisovatelem finančního výboru je pí Dana Kyralová.
Usnesení č. Z-14a/2018
Zastupitelstvo města Úvaly
I.

volí
členy finančního výboru: Ing. Jana Kytlicová, Bc. Jan Angelov Janev, Mgr. Hana Šindelářová, Bc. Jan
Němec, Ing. Jan Černý, Bc. Romana Komínková, RNDr. Petr Franěk, PhD. Zapisovatele je pí Dana Kyralová

přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 16.
Volba členů kontrolního výboru
Předkladatel: Petr Borecký, starosta
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány
následující návrhy: Bc. Romana Komínková, Ing. Hana Kameníková, Mgr. Pavel Arazim, Ing. Václava
Baumanová, Ing. Zuzana Netušilová, Čejka Dan, Šťastná Ivana, Mgr. Vojtěch Dvořáček. Zapisovatelem
Kontrolního výboru je pí Jitka Hamouzová.
P. Černý předloží na zastupitelstvu 13.12.2018 návrh na zřízení výboru pro územní rozvoj. Vyzval přítomné k
zasílání návrhů na členy tohoto výboru.
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Usnesení č. Z-15a/2018
Zastupitelstvo města Úvaly
I.

volí
členy kontrolního výboru: Bc. Romana Komínková, Ing. Hana Kameníková, Mgr. Pavel Arazim, Ing. Václava
Baumanová, Ing. Zuzana Netušilová, Čejka Dan, Šťastná Ivana, Mgr. Vojtěch Dvořáček, zapisovatel: pí
Jitka Hamouzová

přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 17.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Předkladatel: Petr Borecký, starosta
Předsedající uvedl, že je nutno stanovit výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva. Navrhl, aby byly výše
odměny stanoveny ve stejné výši jako v minulém volebním období.
Usnesení č. Z-16a/2018
Zastupitelstvo města Úvaly
I.

stanovuje
1.
neuvolněným členům Zastupitelstva města Úvaly vzešlého z voleb ve dnech 5. 10. a 6.10 2018 (dále
jen „neuvolnění členové zastupitelstva“) poskytování měsíční odměny podle ustanovení § 72 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění takto:
místostarosta
33 210 Kč
člen rady
7 380 Kč
předseda výboru nebo komise 3 690 Kč
člen výboru nebo komise
3 075 Kč
zastupitel jinde neuvedený
1 845 Kč,
2.
neuvolněnému členu zastupitelstva bude odměna podle bodu I. 1. poskytována ode dne zvolení do
funkce, nejdříve však od 5. 11. 2018 po dobu výkonu funkce,
3.
náhradníkům po uprázdnění mandátu neuvolněného člena zastupitelstva se poskytuje odměna podle
bodu I. 1. nejdříve ode dne složení slibu,
4.
stane-li se uvolněný člen zastupitelstva neuvolněným členem zastupitelstva, je mu poskytována
měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva podle bodu I. 1. ode dne, kdy se stal neuvolněným
členem zastupitelstva
5.
v případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytnuta odměna podle bodu I. 1. za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna

II.

rozhodla
1.
podle ustanovení § 80 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, poskytovat uvolněným členům
Zastupitelstva města Úvaly ze sociálního fondu příspěvky ve stejné výši a za obdobných podmínek jako
zaměstnancům města Úvaly sjednané v kolektivní smlouvě ze dne 1.7.2016, v platném znění, vedené pod
č.j. 8150/2016, městským úřadem Úvaly,
2.
podle ustanovení § 81 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, poskytovat cestovní náhrady členům
Zastupitelstva města Úvaly ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance
obce s odkazem na platná pravidla stanovená tajemnicí městského úřadu k poskytování cestovních náhrad
v den nástupu na pracovní cestu zaměstnance městského úřady Úvaly. Za pravidelné pracoviště člena
zastupitelstva se pro účely cestovních náhrad považuje místo trvalého pobytu člena zastupitelstva
3.
podle § 84 odst. 2 písm. v) zákona 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů poskytovat
fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Úvaly, za výkon funkce
4.
předsedy a členů zvláštních orgánů Rady města Úvaly (přestupková komise) od 5. 10. 2018 měsíční
odměnu ve výši: předseda přestupkové komise 18.000,- Kč, člen přestupkové komise vykonávající
administrativní činnost 3 075,- Kč,
5.
poskytovat fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Úvaly, za výkon funkce
předsedy a členů komisí rady města Úvaly a/nebo výborů zastupitelstva města Úvaly odměnu ode dne
zvolení do funkce, nejdříve však od 5.11.2018, po dobu výkonu funkce v komisi nebo výboru, nejdéle však
po dobu pravomocí dosavadní rady u komisí a zastupitelstva u výborů:
předseda výboru nebo komise 2500 Kč ročně
člen výboru nebo komise
2000 Kč ročně
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III. ukládá
1. tajemnici úřadu
1.
realizovat body I. až II. tohoto usnesení
IV. ruší
1.
1.
s účinností od 5. 11. 2018 usnesení zastupitelstva města Úvaly číslo Z-108/2017; MZ-9282018 ze dne 12. 12. 2017;
Zastupitelstvo města Úvaly
I.
stanovuje
I.

2.
3.

4.

II.
1.

2.

3.

neuvolněným členům Zastupitelstva města Úvaly vzešlého z voleb ve dnech 10.10. a 11.10.2014
poskytování měsíční odměny od 1.1.2018 podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, v platném znění a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění takto:
místostarosta 33 210 Kč
člen rady
7 380 Kč
předseda výboru nebo komise 3 690 Kč
zastupitel jinde neuvedený 1 845 Kč
náhradníkům po uprázdnění mandátu člena zastupitelstva se poskytuje odměna podle bodu I. 1.
nejdříve ode dne složení slibu,
stane – li se uvolněný člen zastupitelstva neuvolněným členem zastupitelstva, je mu poskytována
měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva podle bodu I. 1. ode dne, kdy se stal neuvolněným
členem zastupitelstva.
Při souběhu funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva obce odměna za funkci, za kterou mu
náleží nejvyšší odměna podle bodu I. 1.
rozhodlo
podle ustanovení § 80 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, od 1.1.2018 poskytovat uvolněným
členům Zastupitelstva města Úvaly od 1.1.2018 ze sociálního fondu příspěvky ve stejné výši a za
obdobných podmínek jako zaměstnancům města Úvaly sjednané v kolektivní smlouvě ze dne 1.7.2016,
vedené pod č.j. 8150/2016, městským úřadem Úvaly.
poskytovat fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Úvaly,
za výkon funkce
předsedy a členů zvláštních orgánů Rady města Úvaly (přestupková komise) od 1.1.2018 měsíční
odměnu ve výši: předseda přestupkové komise 18.000,- Kč, člen přestupkové komise vykonávající
administrativní činnost 3 075,- Kč
podle ustanovení § 81 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění od 1.1.2018 poskytovat cestovní
náhrady Zastupitelům města Úvaly ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro
zaměstnance obce s odkazem na platná pravidla stanovená tajemnicí městského úřadu k poskytování
cestovních náhrad v den nástupu na pracovní cestu zaměstnance městského úřady Úvaly. Za
pravidelné pracoviště člena zastupitelstva se pro účely cestovních náhrad považuje místo trvalého
pobytu člena zastupitelstva.

III.

u k l á d á tajemnici městského úřadu realizovat body I. a II. tohoto usnesení.

IV.

ruší

1.

usnesení zastupitelstva města Úvaly číslo Z-13a/2014 ve znění: Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje v
souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, odměnu za výkon funkce
neuvolněného místostarosty ve výši 17.257,- Kč. Odměna bude poskytována měsíčně, ode dne přijetí
tohoto usnesení
.usnesení zastupitelstva města Úvaly číslo Z-14a/2014 ve znění: Zastupitelstvo města Úvaly
schvaluje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce v maximální možné výši, kterou umožňuje nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění. Odměna bude
poskytována měsíčně, ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil

2
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3.
usnesení zastupitelstva města Úvaly číslo Z-15a/2014 ve znění: Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje
,že v souladu s § 84 odst. 2 písm. 2) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž v souladu s
nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění a
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna
4.
usnesení zastupitelstva města Úvaly číslo Z-153/2015 ve znění: Zastupitelstvo města Úvaly schvaluje v
souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, odměnu za výkon funkce neuvolněného
místostarosty ve výši 20.000,- Kč. Odměna bude poskytována měsíčně, od 1.1.2016, ukládá starostovi
realizaci tohoto usnesení prostřednictvím vedoucí ekonomického odboru
bod I. II. 2., které zní:
poskytovat fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Úvaly, za výkon funkce předsedy a
členů zvláštních orgánů Rady města Úvaly (přestupková komise) od 1. 1. 2018 měsíční odměnu ve
výši: předseda přestupkové komise 18.000,- Kč, člen přestupkové komise vykonávající administrativní
činnost 3 075,- Kč,
2.
2.
s účinností od 5. 11. 2018 usnesení zastupitelstva města Úvaly číslo Z-8/2018; MZ-948-2018
ze dne 8. 2. 2018; Zastupitelstvo města Úvaly:
I.
stanovuje
neuvolněným členům Zastupitelstva města Úvaly vzešlého z voleb ve dnech 10.10. a 11.10.2014 poskytování
měsíční odměny podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění a
nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění takto: člen výboru nebo komise 2700 Kč/měsíčně
II.
souhlasí
souhlasí s výší odměny formou finančního daru takto:
1. předseda komise - osoba, která není členem zastupitelstva - 2500 Kč za kalendářní rok případně v
alikvótní výši pokud nebyl člen předsedou komise po celé volební období tohoto roku
2. člen komise/výboru - osoba, která není členem zastupitelstva - 2000 Kč za kalendářní rok případně
alikvótní výši pokud nebyl členem komise po celé volební období tohoto roku (dle návrhu předsedy
komise)
III.
ukládá
1.
Starostovi
1.
zajistit realizaci tohoto usnesení prostřednictvím vedoucí úřadu
přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
Bod 18.
Přijímání prohlášení o uzavření manželství
Předkladatel: Petr Borecký, starosta
Starosta města a místostarostové jsou ze zákona oprávněni přijímat prohlášení o uzavření manželství, toto
oprávnění mohou mít i další členové zastupitelstva města, pokud jsou pověřeni usnesením zastupitelstva města
v souladu s § 11 a zák. č. 301/2000 Sb., Zákona o matrikách, jména a příjmení.
Usnesení č. Z-17a/2018
Zastupitelstvo města Úvaly
I.

pověřuje
níže uvedené členy zastupitelstva města k oprávnění přijímat prohlášení o uzavření manželství:
Ing. Jan Černý, nar. *********, ***** *******, *** ** ******Mgr. Dana Poláková, nar. **********, ***** ****** ****, ***
** ******Mgr. Jaromír Gloc, nar. ********* ***** ******** ****, ********

přijato, pro: 14, proti: 0, zdržel se: 0, mimo místnost: 0
19.

Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva
Pí Havránková vyjádřila nutnost zřídit výbor pro výstavbu a investice.
P. Gloc vznesl dotaz od kolika hodin se budou konat zasedání zastupitelstva. Starosta odpověděl, že od 18:00
hodin.
Pí Havránková vznesla dotaz na to, jak bude řešen přenos ze zastupitelstva. Domnívá se, že stávající forma
není dostatečná, promítaný text je nečitelný. Starosta odpověděl, že obraz má možnost 10 x zvětšení a tudíž je
to dostatečné. Pí Havránková navrhla možnost dokoupení mikrofonů, aby byla rychlejší diskuze mezi
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zastupiteli a občany. Starosta nechal neformálně hlasovat přítomné zastupitele, zda souhlasí s dokoupením
mikrofonů a většina zastupitelů byla proti dokoupení.
P. Černý prohlásil, že sdružení Pro Úvaly chtéjí být konstruktivní opozicí. Starosta vyjádřil názor, že s koalicí
chce spolupracovat a vzájemně se respektovat.
20.

Dotazy, připomínky a podněty občanů
P. Vosecký vznesl dotaz na to jaký je aktuální dluh města. P. Kimbembe odpověděl, že dluh města je 155 mil.
Kč. Dále vznesl dotaz týkající se počtu setkání komise pro městské části v roce 2018. Starosta odpověděl, že
neví a p. Vosecký reagoval, že ani jednou a že za to zodpovídá předseda tudíž starosta, který tuto komise
svolat nechtěl.
Podnět - pí Mandová vznesla dotaz zda by bylo možné dotisk brožury o legionářích. Pí Tesařová odpověděla,
že knihy jsou k prodeji na podatelně MěÚ Úvaly (zbývá 13 kusu) a o dotisku může po vyprodání rozhodnout
rada města na svém jednání.
Podnět - P. Gloc požádal o zveřejnění výzvy ohledně prodeje brožury o legionářích na webových stránkách
města a na městském facebooku (pí Hamouzová).

Starosta na závěr zasedání pozval přítomné zastupitele na další zasedání zastupitelstva města, které se bude konat
dne 13.12.2018 od 18:00 hodin. Dále pozval přítomné zastupitele a občany na akci ,,Rozsvícení vánočního stromu
města" - sobota 1.12.2018 a dále na akci ,,Rej čertů v Úvalech (aneb I. úvalský Krampuslauf)" dne 8.12.2018.

Starosta ukončil jednání v 21:00 hodin.

Mgr. Petr Borecký

Ing. Ludmila Milerová

starosta

zastupitelka

Ing. Zdeňka Havránková
zastupitelka

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení v
plném znění, spolu se zápisem ze schůze Rady města Úvaly je pro občany k dispozici k nahlédnutí na
městském úřadě.
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