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Zápis z 2. zasedání 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY 
konaného dne 22. listopadu 2022 v zasedací síni budovy radnice 

 

Zahájení  
Jednání zastupitelstva zahájil v 16.00 hod. a dále řídil starosta města MVDr. Ivan Jeník. 
Starosta přivítal členy zastupitelstva a ostatní přítomné.   
Oznámil, ţe jednání zastupitelstva města bylo svoláno rozesláním písemných pozvánek  
zastupitelům dne 15. listopadu 2022 a informace o místě, době a navrţeném programu 

připravovaného zasedání zastupitelstva města byla vyvěšena na úřední desce dne  
15. listopadu 2022.  
Přítomno: 21 členů zastupitelů, coţ je nadpoloviční většina a zastupitelstvo je  
usnášeníschopné. 

Omluveni: 0 
Zapisovatelem jednání je určena: Irena Peterová 
Sčítáním hlasů je pověřen David Drahokoupil, Ing. Martin Douša   

Ověřovatelem zápisu jsou: Bc. František Rulík, Ing. Vít Steklý  
Návrhová komise návrh, předseda: Mgr. Milan Chalupník    
Členové: Ing. Stanislav Šťastný, Jaroslav Zahradník                                      

Protinávrhy: 0 
Hlasování: pro 21 hlasů. Návrhová komise byla schválena dle předloţeného návrhu. 

 

Program jednání zastupitelstva města Slatiňany:  
1. Složení slibu členů zastupitelstva 

1. Program 2. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany 

2. Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady 

města a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany 

3. Volba starosty 

4. Volba místostarosty a dalších členů Rady města Slatiňany 

5. Výbory Zastupitelstva města Slatiňany 

- určení počtu členů finančního výboru, kontrolního výboru, osadního výboru, 

výboru pro územní plánování 

- volba předsedy finančního výboru a členů finančního výboru 

- volba předsedy kontrolního výboru a členů kontrolního výboru 

- volba předsedy osadního výboru a členů osadního výboru 

- volba předsedy výboru pro územní plánování a členů výboru pro územní 

plánování 

6. Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva a 

poskytování dalších peněžních plnění 

7. Udělení souhlasu s pracovněprávním vztahem mezi městem a členem 

zastupitelstva obce 

8. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu 

9. Dílčí přezkoumání hospodaření města a zpráva o stavu finančních prostředků 

města 

10. 28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022 

11. Různé 

12. Diskuze a závěr 
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1.  Složení slibu členů Zastupitelstva 
Podle ustanovení § 69 odst. 2 zákona o obcích skládají členové Zastupitelstva na začátku 

ustavujícího zasedání Zastupitelstva slib. Slib se skládá pronesením slova "SLIBUJI"              

a podpisem na připravených listinách. Text slibu přečetl starosta MVDr. Ivan Jeník, který 

zároveň vyzval jednotlivé členy Zastupitelstva ke sloţení slibu. Po přečtení slibu poţádal 

členy Zastupitelstva, aby v pořadí, jaké bude přečteno, přistupovali k označenému stolu, 

pronesli slovo "SLIBUJI" a podepsali zde připravenou listinu. 

 „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“ 
Jednotliví členové přistoupili, pronesením slova "Slibuji" a podepsáním listiny                       

s nadepsaným slibem a jménem člena Zastupitelstva stvrdili slib. 

 

2. Program 2. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města schválilo program 2. zasedání zastupitelstva města Slatiňany 
ve znění zprávy č. 2/2. 

Rozprava: -  
Protinávrhy:  0 
Hlasování: pro 21 hlasů. Návrh byl schválen. 
  

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Slatiňany byl ve stanovené lhůtě sepsán a 

připraven k nahlédnutí na sekretariátu starosty. 
Ověřovatelé zápisu: Bc. Jana Švecová, Jan Karlík ověřili zápis a jako správný jej 

potvrdili svými podpisy. Připomínky a námitky k zápisu nebyly dosud podány. 
Zápis z 1. zasedání zastupitelstva města Slatiňany je tímto povaţován za schválený. 

 

3. Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady 

města a předsedů a členů výborů Zastupitelstva města Slatiňany 
Starosta navrhuje sloţení volební komise:  

Předseda:  Tomáš Kunc 

Členové: Ing. Vít Steklý a Ing. Robert Koblíţek 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Slatiňany zvolilo volební komisi, která bude pracovat ve sloţení:  

Předseda volební komise: Tomáš Kunc 

Členové: Ing. Vít Steklý a Ing. Robert Koblíţek 

Rozprava - 

Protinávrhy:  0 
Hlasování: pro 21 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

4. Volba starosty 
Předseda volební komise seznámil přítomné s průběhem volby, která bude probíhat dle 

zákona o obcích:  

Předseda volební komise vyzval, aby jednotliví členové zastupitelstva města v souladu se 

schváleným volebním řádem a podle abecedního pořádku předloţili své návrhy na volbu 

starosty:  

Sedma – strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůra a Kochánovice -  



3 

 

navrhují Ing. Jana Brůţka 

SNK Evropští demokraté -  navrhují MVDr. Ivana Jeníka 

Občanská demokratická strana a TOP 09 – nenavrhují  

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová – Ing. Jan Brůţek 

SPD - Svoboda přímá demokracie – nenavrhují 
Vraníci - sdruţení pro Slatiňany – Ing. Jan Brůţek 
 

Ing. Jan Brůţek a MVDr. Ivan Jeník s kandidaturou souhlasí a přijímají. 

 

Rozprava: -  
Hlasování: 
Ing. Jan Brůţek pro 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdrţelo se 10 hlasů.  

 

Starostou obce byl zvolen Ing. Jan Brůţek, bytem Wolkerova 276, 538 21 Slatiňany.  

 

MVDr. Ivan Jeník poděkoval všem zaměstnancům, se kterými spolupracoval, poděkoval panu 

tajemníkovi, odchází ne z nedůvěry občanů, ale z jiných důvodů.  

 

Řídící zasedání zastupitelstva poblahopřál panu Ing. Janu Brůţkovi ke zvolení starostou města 

a poţádal jej, aby převzal řízení zasedání Zastupitelstva. 

 

Řízení Zastupitelstva obce převzal nově zvolený starosta Ing. Jan Brůţek. 
 

Nejprve poděkoval za projevenou důvěru, a vyjádřil potěšení a očekávání pro budoucí 

spolupráci se Zastupitelstvem města ve prospěch města.  

 

4. Volba místostarosty a dalších členů Rady města Slatiňany 
Předseda volební komise vyzval zástupce stran, aby podle abecedy jednotliví členové 

zastupitelstva města v souladu se schváleným volebním řádem předloţili své návrhy na volbu 

místostarosty: 

Na funkci místostarosty jsou navrţeni tito kandidáti: 

Sedma – strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůra a Kochánovice -  

navrhují Ing. Martin Harsa 

SNK Evropští demokraté -  nenavrhují  

Občanská demokratická strana a TOP 09 – navrhují Ing. Stanislav Šťastný 

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová – Ing. Martin Harsa 

SPD - Svoboda přímá demokracie – nenavrhují 

Vraníci - sdruţení pro Slatiňany – Ing. Martin Harsa 
 

Ing. Martin Harsa a Ing. Stanislav Šťastný s kandidaturou souhlasí a přijímají. 

 

Ing. Steklý – Na webových stránkách Vraníků máte uvedeno, ţe zadavatel a zpracovatel 

webových stránek jsou Vraníci. Našel jsem ale informaci, ţe tyto stránky zpracoval a  

financoval pan ………. Můţete mi to tedy vysvětlit? Nenašel jsem ho na kandidátní listině 

Vraníků. Uvádíte, ţe jste si stránky hradili ze svých prostředků. Nějak tomu nerozumím.   
Ing. Harsa – Pan Vokurka je členem hokejového klubu Vraníků a nemohl kandidovat, protoţe 

je z Prahy.  
Ing. Steklý – Co má společného hokejový klub Vraníků s politickým sdruţením Vraníků? 
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Ing. Kubín – My nejsme politická strana, ale jsme hnutí. My jsme se na to skládali, pan 

……… to jen zprocesoval.  
 

Ing. Steklý – Zpracovatel nejsou Vraníci, ale pan Vokurka. 

 

Hlasování: 
Ing. Martin Harsa – pro 11 hlasů, proti 3 hlasy, 7 hlasů se zdrţelo.  
 

Místostarostou byl zvolen Ing. Martin Harsa, bytem Medunova 818, 538 21 Slatiňany. 

 

Předseda volební komise vyzval zástupce stran, aby podle abecedního pořádku jednotliví 

členové Zastupitelstva města v souladu se schváleným volebním řádem předloţili své návrhy 

na volbu členů Rady města: 

 

MVDr. Jeník – Budeme hlasovat jednotlivě  o radních nebo vcelku.  

Ing. Šťastný – Já navrhuji, aby se hlasovalo o jednotlivých jménech. 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Slatiňany rozhodlo o hlasování o členech rady města vcelku.  

Hlasování: pro 13  hlasů, proti 3 hlasy, zdrţel se 5 hlasů. Návrh byl schválen.  

 

Na funkci člena Rady města jsou navrţeni tito kandidáti: 

Sedma – strana pro Slatiňany, Škrovád, Trpišov, Kunčí, Presy, Podhůra a Kochánovice, 

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová, Vraníci - sdruţení pro 

Slatiňany  - navrhují – Bc. Jana Švecová, Mgr. Vlastimil Peřina, David Drahokoupil, Petr 

Šotta, Ing. Martin Kubín 

SNK Evropští demokraté -  nenavrhují  

Občanská demokratická strana a TOP 09 – nenavrhují  

SPD - Svoboda přímá demokracie – nenavrhují 

 

Navrţení členové rady přijímají kandidaturu. 

Hlasování: pro 11 hlasů, proti 0 hlasů, zdrţelo se 10 hlasů.  

 

Zastupitelstvo města Slatiňany, podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,           

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena Rady města Slatiňany, zvolilo: 

Bc. Jana Švecová, nar. 1. 11. 1975, bytem Palackého 303, 538 21 Slatiňany 

Mgr. Vlastimil Peřina, nar. 30.1. 1975, bytem Klášterní 336, 538 21 Slatiňany 

David Drahokoupil, nar. 3. 5. 1974, bytem Kunčí 21, 538 21 Slatiňany 

Petr Šotta, nar. 1. 12. 1958, bytem Druţstevní 724, 538 21 Slatiňany 

Ing. Martin Kubín, nar. 10.10. 1983, bytem Škrovád 44, 538 21 Slatiňany 

 

6. Výbory Zastupitelstva města Slatiňany 

- určení počtu členů finančního výboru, kontrolního výboru, osadního výboru, 

výboru pro územní plánování 

- volba předsedy finančního výboru a členů finančního výboru 

- volba předsedy kontrolního výboru a členů kontrolního výboru 

- volba předsedy osadního výboru a členů osadního výboru 

- volba předsedy výboru pro územní plánování a členů výboru pro územní 

plánování 
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Ing. Picpauer - Sedma navrhuje 3 členy finančního výboru – paní Hübnerová, Ing. Herrová, 

Ing. Douša.  

p. Zahradník – Navrhuje 5 členů finančního výboru, jak bylo domluveno na předchozí 

schůzce.  

Ing. Steklý – Zachoval by 5-ti členný finanční výbor, není důvod sniţovat tento finanční 

výbor, jelikoţ ho čeká náročná práce i v souvislosti s ekonomickou situací a válkou.  

Ing. Šťastný – Nedohadoval bych se o 3 nebo o 5-ti členech, ale bylo dohodnuto, ţe výbor 

bude 5-ti členný a měla by se ctít tato dohoda. Myslím si, ţe kdyţ se na něčem dohodneme, 

tak by se měly zachovat dohody. Přispěje to ke zklidnění situace.  

p. Drahokoupil – Ţádná válka tady není, kdyţ do teď fungoval finanční výbor 3 členný, tak 

proč to měnit. 

Starosta – Schůzka proběhla, bavili jsme se o 5-ti členech, na koaličních jednáních jsme se 

dohodli, ţe to necháme jak to bylo předchozí volební období.  

p. Kunc – Nechal bych hlasovat, jestli 3 nebo 5 členů. 

Mgr. Chalupník – V minulém volebním období, byl opravdu 3 členný. V současnosti mají 

opoziční strany o práci ve finančním výboru zájem. Za nás navrhuju 5-ti členný výbor a 

navrhuji MVDr. Jeníka a sebe.  

p. Zahradník – Schůzka proběhla, nelze to dělat tak, ţe kdyţ se dohodneme, tak se to pak 

změní. Měly by se ctít dohody.   

Ing. Picpauer – Navrhuji, krátkou pauzu na poradu.  

 

Starosta – Omlouvám se za zdrţení. Budiţ to přičteno na vrub mojí nezkušenosti.  

 

Návrh usnesení:  
Zastupitelstvo města Slatiňany stanovilo počet členů finančního výboru na 5. 

Hlasování: Pro 21 hlasů. Návrh byl schválen.  

 

Ing. Picpauer – Po zváţení navrhujeme 5-ti členů finanční výbor v tomto sloţení: předseda 

Ing. Douša, členové pak paní Hübnerová, Ing. Herrová, Mgr. Chalupník a MVDr. Jeník.  

p. Drahokoupil – Navrhnul bych doplnit ještě pana Slaninu.  

p. Kunc – Budeme hlasovat o kaţdém členu zvlášť.  

Ing. Douša – jako předsedu navrhuju pana Chalupníka a sebe jako člena.  

 

Jednotlivý členové souhlasí s navrţenou kandidaturou.  

 

Volba předsedy finančního výboru 
Starosta přednesl návrh na funkci předsedy finančního výboru – Mgr. Milan Chalupník. 

Navrţený kandidát s návrhem souhlasí a přijímá ho. 

Rozprava -  

Protinávrhy: 0 
Hlasování: O funkci předsedy finančního výboru Zastupitelstva města Slatiňany 21 pro  

hlasů. Návrh byl schválen. 

 

Zastupitelstvo města Slatiňany zvolilo - podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedy finančního výboru Zastupitelstva  

města Slatiňany Mgr. Milana Chalupníka, bytem Švermova 331, 538 21 Slatiňany. 

 

Volba členů finančního výboru 
Předseda návrhové komise přednesl návrhy stran na funkci členů finančního výboru  
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Navrţení kandidáti s návrhem souhlasí a přijímají ho. 

Rozprava -  

Protinávrhy: 0 
Hlasování – O funkci členů finančního výboru Zastupitelstva města Slatiňany: 

Ing. Douša Martin 21 pro  hlasů. Návrh byl schválen. 

pí Daniela Hübnerová 21 pro  hlasů. Návrh byl schválen. 

Ing. Marie Heerová 21 pro hlasů. Návrh byl schválen 

MVDr. Ivan Jeník 14 pro hlasů, proti 1 hlas, 6 hlasů se zdrţelo. Návrh byl schválen.   

 

Zastupitelstvo města Slatiňany zvolilo - podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce členů finančního výboru Zastupitelstva  

města Slatiňany: 

Ing. Martin Douša, bytem Druţstevní 725, 538 21 Slatiňany 

Pí Daniela Hübnerová, bytem Štěpánkova 347, 538 21 Slatiňany 

Ing. Marie Heerová, bytem Tyršova 528, 538 21 Slatiňany 

MVDr. Ivan Jeník, bytem Sečská 840, 538 21 Slatiňany. 

 

Volba předsedy kontrolního výboru 
Starosta přednesl návrh na funkci předsedy kontrolního výboru – Ing. Stanislav Šťastný 

Navrţený kandidát s návrhem souhlasí a přijímá ho. 

Rozprava -  

Protinávrhy: 0 
Hlasování: O funkci předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva města Slatiňany byl zvolen 

Ing. Stanislav Šťastný. Pro 21 hlasů. Návrh byl přijat.  

Zastupitelstvo města Slatiňany zvolilo - podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva  

města Slatiňany Ing. Stanislav Šťastný, bytem Druţstevní 727, 53821 Slatiňany.  

 

Volba členů kontrolního výboru  
Předseda volební komise přednesl návrhy stran na funkci členů kontrolního výboru: 

Ing. Vít Steklý, p. Jaroslav Zahradník, pí Alena Beránková, p. Tomáš Kunc  

 

Navrţení kandidáti s návrhem souhlasí a přijímají ho. 

 

Rozprava -  

Protinávrhy: 0 
Hlasování: O funkci členů kontrolního výboru Zastupitelstva města Slatiňany: 

Ing. Vít Steklý – 21 pro hlasů. Návrh byl schválen 

p. Jaroslav Zahradník – 21 pro hlasů. Návrh byl schválen.  

pí Alena Beránková – 21 pro hlasů. Návrh byl schválen.  

p. Kunc – pro 20 hlasů, proti 0 hlasů, 1 hlas se zdrţel. Návrh byl schválen.  

 

Zastupitelstvo města Slatiňany zvolilo - podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č.128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do funkce členů kontrolního výboru Zastupitelstva  

města Slatiňany: 

Ing. Vít Steklý, bytem Štěpánkova , 538 21 Slatiňany 

p. Jaroslav Zahradník, bytem Škrovád 188, 538 21 Slatiňany 
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pí Alena Beránková, bytem Tyršova 534, 538 21 Slatiňany 

p. Tomáš Kunc, bytem Čechova 759, 538 21 Slatiňany 

 

Volba osadního výboru a výboru pro územní plánování 
Zastupitelstvo města: 
1. zřizuje osadní výbor pro místní část Kunčí. Předsedou osadního výboru je zvolen 

David Drahokoupil. Počet členů osadního výboru je určen na 3 ve znění zprávy  
č. 6/2. Další členové výboru jsou Buřil Vlastimil a Černá Jaroslava. 

Rozprava: 
Tajemník – Zastupitelstvo zřídí osadní výbor a stanoví počet. To co se navrhuje, je podle 

zákona o obcích. O členech se tam nehovoří.  
Mgr. Chalupník – Schválený počet jsou 3 členové, kteří budou odměňováni městským 

úřadem. Scházet se můţe klidně víc lidí, ale platit se můţou pouze 3.  
pí Hanušová – Musí mi pak říci, koho mám platit.  

Mgr. Chalupník – Osadní výbor se sejde a nahlásí, kdo bude v pracovněprávním vztahu 

s Městem.  

pí Hanušová – Moţná by to bylo dobré, kdyby bylo uţ v usnesení. Předkládáme to auditu.  
Mgr. Chalupník – Doplníme to do usnesení.  
Hlasování: pro 21 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

1. zřizuje výbor pro územní plánování. Počet členů výboru pro územní plánování je 

určen na 5 ve znění zprávy č. 6/2 

Rozprava:  
Ing. Picpauer – Počet členů výboru pro územní plánování navrhuji 5. Předsedu Ing. Jana 

Brůţka, další členové - Ing. Petr Kolek, p. Jan Karlík, Ing. Martin Kubín, Ph.D., p. Jiří 

Urválek.   
Mgr. Chalupník – Předpokládáme, ţe pověřeným zastupitelem bude pověřen pan Ing. Brůţek, 

a zároveň jako starosta nemusí být zvolen jako předseda a člen. Navrhujeme, aby  členem 

výboru pro územní plánování byl zvolen Ing. ………...  

p. Slanina – Pan Zahradník je stavař, navrhuji ho do výboru územního plánování.  
Starosta – Vedli jsme o tom diskuse. Pokud bych tam figuroval jako host, tak bych nemohl 

nic ovlivnit.   

Ing. Šťastný – Mám tu Vaši koaliční smlouvu a jsou tam vyjmenované lokality, které jsou 

nedotknutelné výstavbou a zároveň tam vypadla lokalita Podhůra a v Presích. Navrhujete do 

výboru pro územního plánování radního Karlíka, který má v Presích mnoho pozemků, coţ 

můţe být do budoucna potenciální střet zájmů 
Ing. Kubín – Střet zájmů to není, dokud se nehlasuje o těch dotčených pozemcích. Není to 

předmětem debaty.  
Ing. Šťastný – Kdyţ jsou tu  v koaliční smlouvě vyjmenované téměř všechny dle nového ÚP, 

tak proč zrovna tyto lokality vypadly, kde vlastní pozemky členové zastupitelstva za Vraníky 

a paní Vokurková?  
Ing. Kubín – To jsou takové konstrukce, co nám podsouváte. Koaliční smlouvu za naši koalici 

připravoval pan Ing. Brůţek.  
Starosta – Lokality jsem tam vkládal já a nenapadlo mě, ţe jsem tam vynechal nějaké 

pozemky. Není prostor pro nějaké změny, územní plán je uţ skoro schválen. Výbor po 

schválení územního plánu zanikne.  

Ing. Picpauer – Součástí koaliční smlouvy je bod, ţe dokončíme prosazení územního plánu 

jak je doposud.  
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Ing. Šťastný – Jsou tam dílčí námitky, ve kterých můţe dojít ke změně. O těch námitkách 

bude jednat právě nově navrhovaný výbor.  
Starosta – Ale budeme o těch změnách hlasovat tady na zastupitelstvu. 
pí Hanušová – Budete projednávat odměňování, nemůţe být souběh funkcí.  

Starosta – To nevadí, aspoň ušetříme. Budu to dělat v rámci své funkce. 
p. Urválek – Pracoval jsem minulé období ve výboru pro územní plán. Děkuji za nominaci a 

je potřeba, aby lidé věděli, co práce na územním plánu obnáší. Je mi jedno, kdo má kde 

pozemky. Dělat si naděje, ţe se v Janderově bude něco předělávat je iluze, tak k tomu prostě 

dojít nemůţe. Zhodnoťte to,  a já bych tam pana Ing. Kociána uvítal.  

Mgr. Chalupník – Připomenu, ţe Vy jako starosta a pověřený zastupitel u všech jednáních 

budete. Navrhuji, aby předsedou výboru byl p. Zahradník a za nás navrhuji jako člena pana 

Ing. Kociána, který je s problematikou seznámen a rozumí tomu.  
p. Drahokoupil – Ať si to je jak chce, ale měl by být předsedou Ing. Brůţek. Pracoval na tom 

celou dobu.  

Ing. Koblíţek – Jak můţou Vraníci nějak ovlivnit územní plán? V koaliční smlouvě je 

uvedeno, ţe nebudou podporovat ţádné změny. Výbor bude pravděpodobně rozpuštěn, takţe 

šance, ţe tam bude střet zájmů je malá.   
Tajemník – Výbor je poradním orgánem zastupitelstva. Ten o ničem nerozhoduje.  
Ing. Šťastný – Doplním Ing. Koblíţka, ţe v koaliční smlouvě není uvedeno, jak budou 

vypořádány připomínky.  

p. Urválek – Za rok dospějeme do okamţiku, ţe schválíte územní plán. Poté můţe kdokoliv 

podat návrh na změnu územního plánu a o té změně rozhodne zastupitelstvo.  
Ing. Šťastný – Chci se jmenovitě zeptat všech 4 zastupitelů za Vraníky, zda budou v tomto 

volebním období navrhovat jakékoliv změny v územním plánu v těch 2 lokalitách, které 

vypadly z koaliční smlouvy? 

p. Karlík – Ne.  
Starosta – Změny se mohou uplatňovat aţ k hotovému územnímu plánu.  
Ing. Šťastný – Zeptal jsem se i ostatních členů? Mohou odpovědět? 

Ing. Kubín – Nevlastním ţádné pozemky. Nevím, na co bych Vám měl odpovídat. 

Ing. Harsa – Ne. 
p. Šotta – Nejsem členem a nekandiduji do výboru pro územní plánování. Nechci Ti na to 

odpovídat.  

Ing. Harsa – Nechcete se zeptat i ostatních zastupitelů?  
Šťastný – Nechci, jelikoţ se ptám na ty 2 lokality, kde vlastní pozemky pan Karlík, Vy a 

Šotta. 
Ing. Kolek – Jako člen výboru pro územní plánování se nám ani nesnilo, ţe bychom byli 

schopni si něco přihrávat. Je to odpovědná práce. Pan starosta Ing. Brůţek byl u zrodu zřízení 

územního plánu a ten koncept byl pro něj velkou školou. Dobře se tam vyškolil a nevím jestli 

přepřahání na poslední chvíli je na místě. Myslím, ţe by tu funkci měl vykonat on. Je to dáno 

ze zákona, nevidím ze strany zastupitelů nebezpečí.  
Hlasování: pro 21 hlasů. Návrh byl schválen.   

 

Protinávrhy:   
Na předsedu výrobu pro územní plánování navrhujeme Ing. Jana Brůţka  
Hlasování: pro 18 hlasů, 0 hlasů proti, zdrţely se 3 hlasy. Návrh je schválen. 

 

Členové výboru pro územní plánování:  
p. Jan Karlík  
Hlasování : pro 13 hlasů, proti 3, zdrţel se 5 hlasů. Návrh byl schválen.  
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Ing. Martin Kubín, PhD.  

Hlasování: pro 13 hlasů, 0 proti, zdrţelo se 8 hlasů. Návrh byl schválen.  
p. Jiří Urválek 
Hlasování: pro 21 hlasů. Návrh byl schválen. 

Ing. Petr Kolek  
Hlasování: pro 16 hlasů, 0 proti, 5 se zdrţelo. Návrh byl schválen.  

 

7. Odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva a poskytování dalších 

peněžních plnění 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Slatiňany  
1.   stanovuje podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů a  v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

neuvolněným členům  

      zastupitelstva obce za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 

- místostarosta        22.141,- Kč 

- člen rady                4.282,- Kč 
- předseda výboru/komise     1.712,- Kč 
- člen výboru/komise      1.426,- Kč 
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí    1.071,- Kč 

Odměna bude poskytována od 1. 12. 2022. V případě nástupu náhradníka na 

uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode sloţení 

slibu. V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 

poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 
Hlasování: pro 15 hlasů, 2 proti, 4 se zdrţely. Návrh byl schválen. 

 

2.   stanovuje podle § 74 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů v případě souběhu výkonu více funkcí odměnu neuvolněným členům 

zastupitelstva obce za měsíc jako souhrn odměn schválených zastupitelstvem obce.  Do 

souhrnné odměny jsou zahrnuty vţdy maximálně 3 odměny za funkce s nejvyšší 

odměnou schválenou zastupitelstvem obce. Do souhrnu odměny se zahrnují pouze 

odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva 

obce, předsedy nebo člena komise rady obce, anebo předsedy nebo člena zvláštního  
           orgánu obce 

Hlasování: pro 20 hlasů, 1  se zdrţel. Návrh byl schválen.  
 

3.  rozhodlo dle § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů o peněţitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 

obce, za výkon funkce předsedy nebo člena výborů, ale i komisí a zvláštních orgánů 

obce analogicky s odměnami poskytovanými neuvolněným členům zastupitelstva za 

výkon stejné funkce. 
4.  stanovuje dle § 71 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

paušální částku náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného 

člena zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou 

provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, ve výši 200 Kč/hod. maximálně 

1 000Kč za měsíc a 12 dní za rok. 

5.  schválilo dle § 80 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů uvolněnému 

členu zastupitelstva obce poskytování příspěvku na stravování, na podporu 

zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, na rekreaci, na penzijní připojištění nebo 
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doplňkové penzijní spoření se státním příspěvkem a při významném ţivotním jubileu 

za stejných podmínek jako zaměstnancům obce. 
Hlasování: 21 hlasů. Návrh byl schválen.  

Rozprava:  
Ing. Kubín – Můj návrh respektuje odměňování minulého zastupitelstva, ale zároveň, bych 

chtěl zohlednit inflaci za poslední 3 roky je 10,1%. Proto navrhuji zvýšit odměny o tuto 

inflaci. Za tu dobu 3 let, došlo k navýšení mezd ve státní správě, ale i u odměňování volených 

zástupců.  
místostarosta 22.141,- Kč 

člen rady 4.282,- Kč 
předseda výboru/komise  1.712,- Kč 
člen výboru/komise 1.426,- Kč 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.071,- Kč 
Ing. Šťastný – Navrhuji ponechat odměny ve stejné výši. Nemyslím si, ţe je to vhodné hned 

po volbách zvedat platy.  Myslím si, abychom nejdříve předvedli nějakou práci a pak 

navyšovali platy.  

Ing. Koblíţek – Důvod odměn není si přilepšit, ale vykompenzovat ten čas. Navrhoval jsem 

vyšší částky.  
Mgr. Chalupník – Kdyţ se připravovalo zastupitelstvo, tak se tím minulá rada zabývala. 

Nevím, jestli paní Hanušová uţ ví, jestli se počítá uţ s nějakým navýšením v oficiálním 

tabulkách. Nevíme, jakou změnu bude navrhovat ministerstvo financí. 
pí Hanušová – Na ministerstvu se projednává návrh, na přelomu roku budeme vědět. 

Navýšení se předpokládá o 10%. Ing. Kubín má pravdu, ţe to nebylo navýšeno 3 roky. Pokud 

se přikloníte k navýšení nyní, tak to můţeme zahrnout uţ do rozpočtu. 
Mgr. Chalupník – Lépe by se počítal rozpočet, uţ by tam nemuselo docházet ke změnám a 

pokud tak čistě formálně.  
Ing. Kubín – Myslím si, ţe měsíčně to dělá 10.000 – 11.000 Kč, coţ pro rozpočet obce není ta 

strašná částka.   

pí Hanušová – Navrhovala bych částky zaokrouhlit na desítky.  

Ing. Steklý – Chtěl bych zareagovat na Ing. Koblíţka. Za odměnu musí být odvedena i 

adekvátní práce. Firma i zaměstnanci mohou ţádat ušlý zisk.  
Ing. Koblíţek – Ušlý zisk je hezký, ale kdo na to má ţaludek ţádat o to město. Je to motivační 

článek.  
Mgr. Chalupník – Necháme to s korunami na konci nebo to upravíme?  

Ing. Koblíţek – Já bych to navrhoval na zaokrouhlení na desítky. 

Protinávrhy:  0 
 

8. Udělení souhlasu s pracovněprávním vztahem mezi městem a členem zastupitelstva 

obce 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města dle § 84 odst. 2) písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, vyslovilo 

souhlas s pracovněprávním vztahem mezi Městem Slatiňany a Bc. Františkem Rulíkem 

velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů ve znění zprávy č. 8/2. 
Rozprava: -  

Protinávrhy:  0 
Hlasování: pro 21  hlasů. Návrh byl schválen. 

 

9. Určení zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu  

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo města pověřilo starostu Ing. Jana Brůţka Výkonem funkce spolupracovníka 

pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu ve znění zprávy č. 9/2. 

Rozprava:  
Ing. Picpauer – Navrhujeme pana Ing. Brůţka.  

Protinávrhy:  0 
Hlasování: pro 21 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

Starosta – Je běţnou praxí, ţe to vykonává starosta. Spíš jsem byl v minulosti raritou, kdyţ 

jsem tuto funkci vykonával.  

 

10. Dílčí přezkoumání hospodaření města a zpráva o stavu finančních prostředků města 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o dílčím přezkoumání hospodaření města 

Slatiňany za období od 1. 1. 2022 do 8. 11. 2022 a stavu finančních prostředků na účtech 

města ve znění zprávy č.10/2. 

Rozprava: - 

Protinávrhy:  0 
Hlasování: pro 21 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

11. 28. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022   
Návrh usnesení: 
1. Zastupitelstvo města schválilo 28. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města  
    Slatiňany na rok 2022 v příjmové části na 88.310.977,13 Kč (dorovnáno financováním  

    příjmů 51.115.037,95 Kč) a ve výdajové části 117.252.315,08 Kč (dorovnáno  
    financováním výdajů 22.173.700,- Kč) ve znění zprávy č. 11/2. 

2. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 25. schválené  
    usnesením RM 144/2022 ze dne 27. 9. 2022, rozpočtové opatření č. 26 schválené  
    usnesením RM 145/2022 ze dne 10. 10. 2022 a rozpočtové opatření č. 27 schválené  

    usnesením RM 148/2022 ze dne 14. 11. 2022. 

Rozprava: - 
Protinávrhy:  0 
Hlasování: pro 21 hlasů. Návrh byl schválen. 

 

12. Různé 
Tajemník – Pro zastupitele  - pan Pešek Vám zašle informace k úloţišti. Volejte, pokud 

budete mít problém s přístupem. Také Vám zašleme informace pro nové zastupitele o d 

ministerstva vnitra. Jinak tam naleznete podklady pro rozsáhlejší zprávy a přílohy.   

Je to pro mě 51 zastupitelstvo a pokud někdo neví, tak 30. listopadu končím jako tajemník. 

Chtěl bych poděkovat všem za spolupráci. Doufám, ţe pan ing. Rašín, který mě bude 

zastupovat a následující tajemník bude mít také štěstí pracovat s dobrým kolektivem, který tu 

je. Přeji Vám chladnou hlavu a dobré rozhodování.  

Mgr. Chalupník – Chtěl bych popřát panu Ing. Brůţkovi ke zvolení starostou. Dnes skončila 

dlouhá etapa pana MVDr. Jeníka a chtěl bych mu poděkovat za práci pro město. Zpívá se 

v jedné písni, ţe „řidič, ten tvrdý chleba má“. I pan starosta má občas tvrdý chleba. Rád bych 

proto panu MVDr. Jeníkovi předal čerstvý domácí chleba, který doufám nebude tvrdý.  

Chtěl bych poděkovat MVDr. Jeníkovi, ţe svým hospodařením předává město se stavem na 

účtu + 135 mil korun.  

MVDr. Jeník – Děkuji a dort vám tu nechávám pro zastupitele. Já odcházím do práce.  
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Ing. Steklý – Mám dotaz na pana Šottu. Je to tuším poprvé, kdy máme ředitele příspěvkové 

organizace zároveň i jako radního. Jak plánuje postupovat, kdyţ se budou schvalovat odměny 

pro ředitele příspěvkových organizací?  

p. Šotta – No odejdu za dveře, nejsem si jistý, jestli jsem první příspěvkový ředitel, který je 

členem rady. Nebudu ten, kdo si bude určovat plat. Plat je dán tabulkově. Nenárokové sloţky 

určuje rada a já do toho nehodlám zasahovat. Nebudu sám sobě určovat odměnu, nebo posuny 

v osobním hodnocení.  

 

18:05 odešel MVDr. Ivan Jeník – počet přítomných sníţen 21-1 = 20 přítomných 

 

Starosta – Chtěli jsme předloţit návrh, aby se zveřejňovali zápisy ze zastupitelstva. Tak jak to 

bylo v minulém období.  

Ing. Steklý – Neplatí to usnesení z minulého volebního období?   

Tajemník – Musí se o tom hlasovat znovu. Bylo to interní usnesení zastupitelstva, takţe se 

musí hlasovat znovu.  

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo města Slatiňany souhlasí se zveřejňováním zápisů ze zastupitelstva. 

Hlasování: pro 20 hlasů. Návrh byl schválen.  

 

Ing. Šťastný – Chtěl bych poblahopřát všem zvoleným, je mi líto, ţe jsme se fakticky vůbec 

nebavili o rozvoji města, co che nastávající starosta a místostarosta dělat. Máte uţ nějaké 

konkrétní programové prohlášení, které jste slíbili v koaliční smlouvě? 

Starosta – Nemáme 

Ing. Šťastný - Měl jsem v gesci investice, ve Vaší koaliční smlouvě jsem našel pouze jednu 

investiční akci a to kanalizace Kunčí. Jaké máte velké investiční priority pro následující roky? 

Uţ to máte nějak promyšlené?  

Starosta – Koaliční smlouva není podrobný dokument. Víme, ţe tady je ve vzduchu spoustu 

investic - sportoviště, dráha atd. Kanalizace Kunčí je vypíchnutá, ale další věci vyplynou 

postupně. Teď musíme zpracovat rozpočet a výhled a od toho se budou vyvíjet investiční 

akce.  

Ing. Šťastný – Varianty návrhu rozpočtu jsou zpracovány. Má ale o tom jiţ rozhodovat nová 

rada. Máte v koaliční smlouvě napsáno, ţe budete motivovat občany, aby lépe třídili. Uţ máte 

nějakou konkrétní představu?  

Starosta – Představa je, přemýšlíme, ţe zřídíme výbor pro ţivotní prostředí.  

Ing. Šťastný – V zásadních věcech, by jste měli mít jasno. Smlouva je napsaná všeobecně a 

plná neurčitých frází. Lidé se ptají, zda bude současná rada zvyšovat poplatek za odpad.  

p. Drahokoupil – Jak chcete odpovědi, kdyţ jsem se jako rada ještě nesešli?  

Starosta – Uţ jsme o některých věcech diskutovali a máme nějaké návrhy. 

p. Drahokoupil – Jako rada jsme se ještě nesešli, ale Vy po nás chcete závěry.  

Ing. Šťastný – My jsme to měli jiţ v koaliční smlouvě napsané.  

Ing. Kubín – Budeme o tom diskutovat. 

Ing. Šťastný – Jako Vraníci jste kandidovali a nevíte, jaké investice budete prosazovat?  

Ing. Kubín – Co chcete konkrétního, kdyţ nevíme, jaký je rozpočet.  

Mgr. Peřina – Při jednáních jsem diskutovali i o Spartaku, a i tato jedna poloţka, je dost 

velká. Těšil jsem se na tvrdou opozici, ale přál bych si, aby byla konstruktivní. Velké 

poděkování patří panu MVDr. Jeníkovi za jeho 20-ti letou práci starosty. Myslím si, ţe Vaše 

koalice byla plodná. Byl jsem členem výboru pro ţivotní prostředí, kde jsem spolupracoval 

s panem Ing. Steklým, který třeba v otázkách třídění odpadu cestoval do ostatních měst, aby 

tam nasbíral informace a zkušenosti, jak to dělají jinde. Také bych chtěl poděkovat panu 
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místostarostovi Ing. Šťastnému, který udělal také velký kus práce a zaslouţil by si náš potlesk 

i přes to, co tu vše zaznělo.   

 

p. Urválek – V minulé době jsem získal dost dat z našeho města. Ubývá nám nebo spíš 

stagnuje počet obyvatel. Stagnují nám proto příjmy a odchází nám mladí lidé.  

 

p. Slanina – Valilo se přes mě spoustu telefonů, kolem vzniku tohoto zastupitelstva, tak bych 

chtěl i za nás prohlásit, ţe budeme konstruktivní opozice a ať se Vám daří.  

 

13. Diskuze a závěr 
Diskuse pro zastupitele:  

 

Starosta ukončil zasedání zastupitelstva v 18:20 hod. 
 

 

 

Ověřovatelé zápisu:       ……………………………              ……….…………………… 
      

 

 
         
                              

  Ing. Jan Brůžek                                 Ing. Martin Harsa 

        starosta                                     místostarosta 


