
Zápis č. 6/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Klecany 

konaného dne 30. října 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany 

 

Zasedání bylo zahájeno v 18:16 hod. 
 

Dosavadní starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na ustavujícím zasedání, které bylo 

řádně svoláno dosavadním starostou. 

Všem členům ZMě bylo předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města Klecany 

podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých 

zákonů, v platném znění.  

Informace o době a místě konání zasedání byla podle § 93 odst 1. zákona 128/2000 Sb., o 

obcích zveřejněna společně s programem jednání na úřední desce Městského úřadu Klecany 

dne 20. října 2014. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 

Zasedání tak bylo svoláno řádně a včas, tak, aby se v souladu s ustanovením § 91 odst. 1, 

zákona 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 24. října 2014 v 16:00 hodin, dle informace Krajského soudu v Praze 5 nebyl žádný návrh 

podán).  
  
Podle prezenční listiny bylo přítomno 15 členů Zastupitelstva města. Toto zasedání bylo 

usnášeníschopné. 
 

Přítomno 25 občanů ve velké zasedací místnosti, další občané přítomni v malé zasedací 

místnosti.   
 

Zapisovatelka: Jana Langová 

 

Hlasování v pořadí: PRO NÁVRH, PROTI NÁVRHU, ZDRŽEL SE 

 

Dosavadní starosta požádal oprávněnou pracovnici registračního úřadu, Irenu Sedláčkovou, 

aby přítomné seznámila a výsledky voleb do ZMě  Klecany, 

konaných ve dnech 10. – 11. října 2014, a předal jí slovo. 

Pí Sedláčková přečetla výsledky voleb, ve kterých získala ODS 4 mandáty, SNK STAN 6 

mandátů, KSČM 1 mandát a Žijeme v Klecanech 4 mandáty. Dále přečetla jmenovitě 

zastupitele podle počtu získaných hlasů: Kurhajec 686, Filinger 513, Holubová 501, Medek 

499, Dvořák 450, Kotrba 417, Hora 407, Tomášová 404, Černý 365, Bendl 359, Šebek 321, 

Šoltysová 310, Václavíková 309, Stanislavová 304, Brožová 177. 

Slova se opět ujal dosavadní starosta, poděkoval pí Sedláčkové a přistoupil ke složení slibu 

zastupitelů. 

V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích (128/2000Sb.) požádal všechny přítomné členy 

nového zastupitelstva města o složení předepsaného slibu členů zastupitelstva. Složení slibu 

se provádí pronesením slova „slibuji“ před zastupitelstvem a svým podpisem na zvláštní 

listině. Upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo jeho složení 

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). 

Dosavadní starosta přečetl znění slibu: 

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

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

republiky.“ 



Požádal zastupitele, aby každý předstoupil před předsednický stůl ke složení slibu. Všichni 

zastupitelé v abecedním pořadí složili slib předepsaným způsobem. 

Dosavadní starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům, že složili předepsaný slib. 

Dosavadní starosta předložil v souladu s ustanovením § 7 Jednacího řádu zasedání 

Zastupitelstva Mě Klecany ke schválení program zasedání v následující podobě: 
                                

1.  Schválení programu ZMě 
2.  Volba návrhové a volební komise 
3.  Volba starosty a místostarosty 

     a) určení funkcí, které budou členové ZMě 

   vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

              b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

              c) volba starosty 

              d) volba místostarosty a členů Rady města 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
     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     

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

zákona o obcích)        
6. Diskuze 
7. Schválení usnesení 

      8.  Závěr 
 

Dosavadní starosta se zeptal, zda má někdo z přítomných členů zastupitelstva námitky proti 

navrhovanému programu a nebo návrhy na jeho změnu. 

Přihlásila se pí Václavíková, která navrhla změnu pořadí bodů 3 a 4, tak, aby zřízení FV a KV 

byl předsunut před volbu místostarosty a starosty. Tento návrh zdůvodnila tím, že jejich 

podpora uvedených funkcí je vázána na členství ve výborech. Dosavadní místostarosta L. 

Němeček upozornil na to, že podle zákona by se měl dodržovat zavedený systém, dle 

Jednacího řádu ZMě se hlasuje o původním návrhu. Nikdo neměl další návrh, dosavadní 

starosta dal tedy hlasovat o programu zasedání: 
 

1. Schválení programu ZMě 

2. Volba návrhové a volební komise 

3. Volba starosty a místostarosty 

     a) určení funkcí, které budou členové ZMě vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

              b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

              c) volba starosty 

              d) volba místostarosty a členů Rady města 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

     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     



5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

zákona o obcích)        

6. Diskuze 

7. Schválení usnesení 

8. Závěr 

 

Hlasování: 11 – 4 (Tomášová, Václavíková, Šoltysová, Stanislavová) – 0 schváleno 

 

Program byl schválen v navrženém znění, o návrhu pí Václavíkové se proto nehlasovalo. 
 

Dále dal dosavadní starosta schválit opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu 

zvlášť 

 

Hlasování: 15 – 0 – 0 schváleno 

 

Dosavadní starosta dal hlasovat o návrhu zvolení tří členů návrhové a volební komise ve 

složení:  

Ing. Jiří Bendl, Ing. Miroslav Filinger, Bc. Daniel Dvořák 

 

Hlasování: 12 – 0  – 3 (Filinger, Václavíková, Stanislavová) schváleno 

 

Dále se hlasovalo o návrhu zvolení dvou ověřovatelů zápisu: 

Ing. Kristýna Holubová, Martin Hora 

 

Hlasování: 12 – 0 – 3 (Václavíková, Stanislavová, Šoltysová) schváleno 

                                          
Dosavadní starosta informoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřen, byl pořízen do 10 

dnů a je uložen na MěÚ k nahlédnutí, zároveň byl umístěn na internetové stránky města, 

nebyly proti němu podány žádné námitky. 
 

Zastupitelé si určili mluvčí jednotlivých stran 

ODS:                Ing. Jiří Bendl 

SNK STAN:     Ing. Kristýna Holubová 

ŽIJEME V KLECANECH: Mgr. Alena Václavíková 

KSČM:             Jarmila Brožová 

 

1. Volba starosty a místostarosty 
  
a) určení funkcí, které budou členové ZMě vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona 

o obcích) 

Dosavadní starosta navrhl, aby stejně jako v minulých obdobích byla funkce starosty a 

jednoho místostarosty vykonávány jako uvolněné ve smyslu § 71 zákona 128/2000 Sb., o 

obcích 

 

Starosta se zeptal, zda má někdo jiný návrh nebo nějaké připomínky. Nikdo se nepřihlásil, dal 

tedy hlasovat o schválení: 

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 k), m) zákona o obcích, aby 

funkce starosty a jednoho místostarosty byly vykonávány jako uvolněné ve smyslu § 71 

zákona 128/2000 Sb., o obcích 

    
Hlasování: 15 – 0 – 0 schváleno 



 

 b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Starosta řekl, že nestanoví-li ZMě jinak, probíhá volba starosty a místostarosty veřejným 

hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit ZMě. 

Pokud nejsou jiné návrhy bude hlasování probíhat způsobem veřejného hlasování. 

Nejdříve bude volen starosta po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude 

přistoupeno k volbě místostarosty. 

O jednotlivých kandidátech bude hlasováno dle pořadí v jakém byli navrženi, přičemž po 

platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 

Nikdo nenavrhl tajné hlasování. 
 

 c) volba starosty 

Dosavadní starosta vyzval mluvčí jednotlivých stran k podávání návrhů na funkci starosty 

ODS:     nemají vlastního kandidáta     

SNK STAN:     Kurhajec Ivo 

ŽIJEME V KLECANECH:    nemají vlastního kandidáta 

KSČM:      nemají vlastního kandidáta 

 

Dosavadní starosta dal před hlasováním možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 

své stanovisko. Přihlásila se pí Václavíková, která přečetla prohlášení: 

“Sdružení Žijeme v Klecanech vstoupilo podle výsledků voleb do zastupitelstva jako druhá 

nejsilnější strana. Přestože lídři jak SNK-STAN, tak ODS před volbami shodně proklamovali, 

že budou spolupracovat se všemi subjekty v zastupitelstvu, v povolebních jednáních naše 

sdružení ze spolupráce vyloučili. Během povolebních jednání jsme byli informováni o 

uzavření koalice SNK-STAN s ODS a o tom, že naši kandidáti na členy Rady města nebudou 

touto koalicí podpořeni. Přes tyto informace jsme se rozhodli do Rady města vyslat dvě své 

kandidátky.  

K volbě starosty a místostarosty máme následující prohlášení: Po volbách jsme byli 

připraveni podpořit kandidáty ostatních stran, jak vítězné SNK – STAN, tak ODS, která se 

ocitla těsně za námi. Očekávali jsme, že ostatní strany dostojí svým předvolebním slibům 

široké spolupráce. Veškerá spolupráce v Radě nám však byla zástupci vzniklé koalice SNK-

STAN a ODS odepřena. Za těchto okolností nám nezbývá než pevně stát v opozici a tedy 

nepodpořit kandidáty na starostu a místostarostu. Přestože budeme v opozici, chceme být 

kontruktivní opozicí a podporovat to, co bude dobré pro občany Klecan. Proto jsme se 

rozhodli ucházet se o vedení kontrolního výboru a o členství ve finančním výboru. 

Vycházíme z tradic demokratického zřízení, kdy ve volených institucích včetně parlamentu se 

vždy kontrolní funkce svěřují opozici. Opozice má mít převahu v kontrolních orgánech, 

jakým je v našem případě kontrolní a finanční výbor. Proto očekáváme, že i Klecany patří do 

moderní demokratické společnosti a že to zastupitelstvo prokáže tím, že zvolí naše kandidáty 

v tom počtu, jak byli nominováni.” 

Starosta se zeptal, zda chce ještě někdo další sdělit své stanovisko. Nikdo se nepřihlásil.  

Dosavadní starosta přítomné informoval, že se o funkci starosty uchází po dvou volebních 

obdobích proto, že chce pokračovat v započaté práci. 
 

Dosavadní starosta dal hlasovat o zvolení Iva Kurhajce starostou.  
 

Hlasování: 9 – 3 (Tomášová, Václavíková, Stanislavová) – 3 (Šebek, Kurhajec, Šoltysová)    

schváleno 

 

 d) volba místostarosty a členů Rady města 

Starosta vyzval mluvčí jednotlivých stran k podávání návrhů na funkci místostarosty 



ODS : Bc. Daniel Dvořák 

SNK STAN: nemají vlastního kandidáta 

ŽIJEME V KLECANECH: nemají vlastního kandidáta 

KSČM: nemají vlastního kandidáta   
 

Starosta se zeptal, zda chce někdo před hlasováním vystoupit. Přihlásil se D. Dvořák, který se 

představil. Řekl o sobě, že je mu 41 let, kandiduje na pozici místostarosty, v současné době 

pracuje v soukromém sektoru, od r. 2006 byl zastupitelem, od r. 2010 byl 3,5 roku radním. 

Pokud bude zvolen místostarostou, bude připraven s plným nasazením pracovat pro město a 

naplňovat volební program. 

Nikdo další se nepřihlásil, proto dal starosta hlasovat o zvolení Bc. Daniela Dvořáka 

místostarostou. 
 

Hlasování: 11 – 0 – 4 (Tomášová, Václavíková, Stanislavová, Šoltysová)   schváleno 

 

Volba členů RM  

Starosta řekl, že členy RM se automaticky stávají starosta a místostarosta města. 

Požádal mluvčí jednotlivých stran k podávání návrhů 

ODS : Ing. Jiří Bendl 

SNK STAN: Jiří Medek, Mgr. Pavel Kotrba 

ŽIJEME V KLECANECH: Zdeňka Tomášová, Mgr. Alena Václavíková 

KSČM: nemají vlastního kandidáta 

 

Starosta dal hlasovat o zvolení Ing. Jiřího Bendla členem Rady města. 
 

Hlasování: 10 – 0 – 5 (Bendl, Tomášová, Václavíková, Stanislavová, Šoltysová)    schváleno 

 
 

Starosta dal hlasovat o zvolení Jiřího Medka členem Rady města. 
 

Hlasování: 10 – 5 (Šebek, Tomášová, Václavíková, Stanislavová, Šoltysová) – 0     schváleno 

 
 

Starosta dal hlasovat o zvolení Mgr. Pavla Kotrby členem Rady města. 
 

Hlasování: 10 – 0 – 5 (Kotrba, Tomášová, Václavíková, Stanislavová, Šoltysová)    schváleno 

 

O dalších návrzích se nehlasovalo. 
 

P. Ledvinka se zeptal, podle čeho se určuje pořadí strany, ve kterém se hlasuje pro  

navrhované kandidáty. Odpověděl starosta, že dle pořadového čísla, které si strany vylosovaly 

ve volbách. Pí Václavíková řekla, že toto nemá oporu v zákoně ani v jednacím řádu. 
 

5)Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Starosta pokračoval povinností zřídit finanční a kontrolní výbor vyplývá z § 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 (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). 

Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může 

být jen člen zastupitelstva (§ 117odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního 



výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník OÚ ani osoby zabezpečující rozpočtové a 

účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 
 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 

Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor 5členný a kontrolní výbor 5členný. 

Nikdo neměl jiný návrh, dotaz nebo připomínku, proto dal hlasovat o 5členném kontrolním 

výboru a 5členném finančním výboru. 
 

Hlasování: 15 – 0 – 0    schváleno 

 

b) volba předsedy finančního výboru 

Starosta požádal mluvčí jednotlivých stran k podávání návrhů na předsedu finančního výboru. 

ODS:    nemají kandidáta        

SNK STAN:  Ing. Miroslav Filinger 

ŽIJEME V KLECANECH : nemají kandidáta 

KSČM:   nemají kandidáta    
 

Starosta dal hlasovat o zvolení Ing. Miroslava Filingera předsedou finančního výboru. 
 

Hlasování: 10 – 0 – 5 (Filinger, Tomášová, Václavíková, Stanislavová, Šoltysová)    

schváleno 

 
 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

Starosta požádal mluvčí jednotlivých stran k podávání návrhů na předsedu kontrolnío výboru 

ODS: nemají kandidáta 

SNK STAN: Martin Hora 

ŽIJEME V KLECANECH : Mgr. Alena Václavíková 

KSČM:  nemají kandidáta 

 

Starosta dal hlasovat o zvolení Martina Hory předsedou kontrolního výboru. 
 

Hlasování: 0 – 0 – 15     neschváleno 

 
 

Starosta dal hlasovat o zvolení Mgr. Aleny Václavíkové předsedou kontrolního výboru. 
 

Hlasování: 13 – 0 – 2 (Václavíková, Brožová)    schváleno 

 
 
 

d) volba členů finančního výboru  

Starosta požádal mluvčí jednotlivých stran k podávání návrhů na členy finančního výboru 

ODS: Ing. Jiří Bendl 

SNK STAN: Petr Mervart 

ŽIJEME V KLECANECH: Ing. Jitka Holoubková, Mgr. Bohumil Hrbáček, Robert Sklenařík 

KSČM: Václav Kuchta, Bohumila Nováková 

 

Starosta dal hlasovat o zvolení Ing. Jiřího Bendla členem finančního výboru. 
 

Hlasování: 10 – 0 – 5 (Bendl, Tomášová, Václavíková, Stanislavová, Šoltysová)    schváleno 



 
 

Starosta dal hlasovat o zvolení Petra Mervarta členem finančního výboru. 
 

Hlasování: 11 – 0 – 4 (Tomášová, Václavíková, Stanislavová, Šoltysová)    schváleno 

 
 

Starosta dal hlasovat o zvolení Ing. Jitky Holoubkové členkou finančního výboru. 
 

Hlasování: 9 – 0 – 6 (Kurhajec, Bendl, Medek, Brožová, Filinger, Hora)    schváleno 

 
 

Starosta dal hlasovat o zvolení Mgr. Bohumila Hrbáčka členem finančního výboru. 
 

Hlasování: 4 – 0 – 11 (Kurhajec, Holubová, Dvořák, Bendl, Brožová, Kotrba, Černý, Filinger, 

Hora, Medek, Šebek)    neschváleno 

 
 

Starosta dal hlasovat o zvolení Roberta Sklenaříka členem finančního výboru. 
 

Hlasování: 5 – 0 – 10 (Kurhajec, Holubová, Dvořák, Bendl, Brožová, Kotrba, Filinger, Hora, 

Medek, Šebek)    neschváleno 

 
 

Starosta dal hlasovat o zvolení Václava Kuchty členem finančního výboru. 
 

Hlasování: 11 – 0 – 4 (Tomášová, Václavíková, Stanislavová, Šoltysová)    schváleno 

 
 

e) volba členů kontrolního výboru  

Starosta požádal mluvčí jednotlivých stran k podávání návrhů na členy kontrolního výboru 

ODS: Dušan Šebek 

SNK STAN: Martin Hora, Jan Busch 

ŽIJEME V KLECANECH : David Ledvinka, Monika Kašníková, Zdeňka Tomášová 

KSČM: Jiří Valtera , Jaroslav Dvořák 

 
 

Starosta dal hlasovat o zvolení Dušana Šebka členem kontrolního výboru. 
 

Hlasování: 8 (Brožová, Bendl, Dvořák, Holubová,  – 0 – 7 (Kurhajec, Šebek, Medek, 

Tomášová, Václavíková, Stanislavová, Šoltysová)    schváleno 

 
 

Starosta dal hlasovat o zvolení Martina Hory členem kontrolního výboru. 
 

Hlasování: 9 – 0 – 6 (Hora, Brožová, Tomášová, Václavíková, Stanislavová, Šoltysová)    

schváleno 

 
 

Starosta dal hlasovat o zvolení Jana Busche členem kontrolního výboru. 
 



Hlasování: 7 – 1 (Šebek) – 7 (Tomášová, Václavíková, Stanislavová, Šoltysová, Brožová, 

Dvořák, Bendl)    neschváleno 

 
 

Starosta dal hlasovat o zvolení Davida Ledvinky členem kontrolního výboru. 
 

Hlasování: 7 – 0 – 8 (Kurhajec, Holubová, Brožová, Medek, Bendl, Hora, Kotrba, Filinger)     

neschváleno 

 
 

Starosta dal hlasovat o zvolení Moniky Kašníkové členkou kontrolního výboru. 
 

Hlasování: 7 – 0 – 8 (Kurhajec, Holubová, Brožová, Medek, Bendl, Hora, Kotrba, Filinger)     

neschváleno 

 
 

Starosta dal hlasovat o zvolení Zdeňky Tomášové členem kontrolního výboru. 
 

Hlasování: 12 – 0 – 3 (Brožová, Holubová, Filinger)    schváleno 

 
 

Starosta dal hlasovat o zvolení Jiřího Valtery členem kontrolního výboru. 
 

Hlasování: 11 – 0 – 4 (Tomášová, Václavíková, Stanislavová, Šoltysová)    schváleno 

  
 

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o 

obcích)        

Starosta navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu  

s § 72 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon 

funkce člena zastupitelstva, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši  400,- 

Kč/měsíc, členům rady 1650,- Kč/měsíc, předsedům výborů zastupitelstva nebo komisí rady 

1300,- Kč/měsíc,  členům výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu  1120,- 

Kč/měsíc. K těmto cenám je možno schválit příplatek podle počtu obyvatel poskytovaný 

k odměnám, který činí 260,- Kč pro obce nad 3000 obyvatel. Tento návrh vychází z přílohy č. 

1 k nařízení vlády 37/2003 Sb.  Odměny budou vypláceny od 1. 11. 2014, jedná se  o 

maximální výši odměn. Dále podle písm. b) téhož ustanovení zákona o obcích lze 

neuvolněnému členovi zastupitelstva obce v případě souběhu několika funkcí poskytnout 

měsíční odměnu až do výše souhrnu odměn za jednotlivé funkce. Zákon tyto funkce blíže 

nespecifikuje, v zásadě jde tedy sčítat odměny za funkce uvedené ve sloupcích 6 až 13 přílohy 

č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Současně s tímto navrhujeme schválit odměny členům 

výboru zastupitelstva, komise rady nebo zvláštního orgánu, kteří nejsou členy zastupitelstva 

ve výši 1120,- Kč/měsíc včetně příplatku  260,- Kč. Odměny budou vypláceny od 1. 11. 2014 

na základě DPP. 

V minulém období bylo schváleno ZMě vyplácení odměn bez příplatku ve výších: neuvolnění 

zastupitelé 342,- Kč/měs.; členové rady 1235,- Kč/měs.; předsedové výborů 742,- Kč/měs.; 

členové výborů 542,- Kč/měs. 

Starosta se zeptal, zda někdo nějaký jiný návrh, dotazy nebo připomínky.  

P. Bendl se zeptal, co se bude schvalovat, protože dosud byly odměny bez příplatků za počet 

obyvatel a nekumulovaly se odměny za funkce. Starosta odpověděl, že se bude o všem 

hlasovat samostatně i o slučování odměn za funkce.  



 

Starosta navrhl hlasovat, zda se odměny budou  vyplácet s příplatkem za počet obyvatel.  
 

Hlasování: 0 – 9 (Filinger, Kotrba, Hora, Bendl, Šebek, Medek, Brožová, Holubová, Dvořák) 

– 6 (Kurhajec, Černý, Tomášová, Václavíková, Stanislavová, Šoltysová)    neschváleno 

 

Z hlasování vyplynulo, že odměny budou vypláceny bez příplatku za počet obyvatel. 
 
 

Starosta přistoupil k hlasování o výši odměn neuvolněným zastupitelům města Klecany a 

termínu od kterého jim budou vypláceny. 
 
 

Zastupitelé hlasovali o schválení měsíční odměny členům zastupitelstva  ve výši 400,- Kč, 

bez příplatku 260,- Kč, vyplácenou  od 1. 11. 2014 

 

Hlasování: 14 – 0 – 1 (Hora)    schváleno 

 
 

Zastupitelé hlasovali o schválení měsíční odměny členům rady  ve výši 1650,- Kč, bez 

příplatku 260,- Kč, vyplácené  od 1. 11. 2014 

 

Hlasování: 14 – 0 – 1 (Hora)    schváleno 

 
 

Zastupitelé hlasovali o schválení měsíční odměny předsedům výborů zastupitelstva nebo 

komisí rady ve výši 1300,- Kč, bez příplatku 260,- Kč, vyplácené  od 1. 11. 2014 

 

Hlasování: 13 – 0 – 2 (Hora, Filinger)    schváleno 

 
 

Zastupitelé hlasovali o schválení měsíční odměny členům výboru zastupitelstva, komisí 

rady nebo zvláštního orgánu  ve výši 1120,- Kč, bez příplatku 260,- Kč, vyplácené  od 1. 

11. 2014 

 

Hlasování: 13 – 0 – 2 (Hora, Kurhajec)    schváleno 

 
 

Zastupitelé hlasovali o schválení odměny členům výboru zastupitelstva, komise rady nebo 

zvláštního orgánu, kteří nejsou členy zastupitelstva  ve výši 1120,- Kč/měsíc bez 

příplatku  260,- Kč. Odměny budou vypláceny od 1. 11. 2014 na základě DPP. 
 

Hlasování: 15 – 0 – 0    schváleno 

 

Dále starosta přistoupil k projednání toho, zda odměny za jednotlivé funkce budou slučovány. 

Paní Šoltysová se zeptala, jak tomu bylo dosud. O odpověď starosta požádal pí Klausovou, 

mzdovou účetní města, která byla na zasedání ZMě přítomna. Pí Klausová odpověděla, že 

dosud se odměny slučovaly. Nikdo neměl další otázky, proto dal starosta hlasovat o tom, zda 

odměny za jednotlivé funkce budou slučovány. 
 

Hlasování: 10 – 1 (Bendl) –  4 (Brožová, Filinger, Hora, Medek)    schváleno 

 



11) Diskuse 

Nebyly žádné příspěvky do diskuse. 
 

12) Schválení přehledu přijatých usnesení 
 

Starosta požádal návrhovou komisi o přednesení přehledu usnesení přijatých ZMě na dnešním 

zasedání ZMě 

Usnesení přečetl za návrhovou komisi Bc. Daniel Dvořák. 

Starosta požádal zastupitelé o schválení usnesení. Dal hlasovat o usnesení ve znění: 
 

Zastupitelstvo schvaluje úplnost přehledu přijatých usnesení 
 

Hlasování: 15 – 0 – 0    schváleno 

 

13)  Závěr 

 

Starosta poděkoval přítomným za účast. Pořad zasedání byl vyčerpán a nikdo se již nehlásil o 

slovo, prohlásil proto starosta dnešní zasedání za ukončené. 
 

Zasedání ukončeno v 19:07 hod 


