MĚSTO

KUTNÁ

HORA

Zápis
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kutná Hora,
které se konalo dne 19. listopadu 2018 od 16:00 hodin
v městském Tylově divadle v Kutné Hoře

Přítomno : 27 členů zastupitelstva města (viz. prezenční listina u originálu zápisu)
Za MÚ: tajemník, vedoucí odborů MÚ, ředitelé organizací a obchodních společností města
Program : 1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení jednání
Slib členů zastupitelstva města
Schválení volebního řádu a ustavení volební komise
Volba starosty a místostarostů
Volba členů rady města
Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Organizační a personální záležitosti
Závěr

I. Zahájení jednání
Jednání zastupitelstva města zahájil dosavadní starosta pan Ing. Josef Viktora, který uvedl,
že ustavující zasedání bylo svoláno na základě §§ 91 - 93 zákona č. 128/2000 O obcích
v platném znění tak, aby se konalo do 15 dnů od rozhodnutí soudu o námitce na neplatnost
voleb nebo hlasování. Oznámil rovněž, že před zahájením tohoto ustavujícího zasedání
převzali všichni zastupitelé osvědčení o zvolení členem zastupitelstva města Kutná Hora na
volební období 2018 – 2022 podle §53 zák. č. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev
obcí a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
Poté představil členy zastupitelstva města v abecedním pořadí.
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu, který byl všem zastupitelům zaslán
v pozvánce na jednání a byl stejně zveřejněn i na úřední desce:
1) Složení slibu zastupitelů města
2) Volební řád a volební komise
3) Volba starosty a místostarostů
4) Volba členů rady města
5) Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
6) Organizační záležitosti
7) Závěr
Navržený program byl jednomyslně schválen 27 hlasy.
Ing. Viktora zároveň konstatoval, že z dnešního jednání je pořizován zápis, jehož
vyhotovením pověřil paní Evu Hnátkovou a rovněž určil ověřovatele zápisu z dnešního
jednání: Bc. Štěpána Drtinu
Ing. Zdeňka Jiráska

II. Složení slibu členů zastupitelstva
Předsedající vyzval zastupitele, v souladu s § 69, odst.2 zákona o obcích v platném znění,
ke složení slibu. Text slibu zastupitele přečetl a poté již pronesením slova „slibuji“ a
podpisem na listině prokazující složení slibu člena Zastupitelstva města Kutná Hora všichni
zastupitelé předepsaný slib složili.

III. Schválení volebního řádu a ustavení volební komise
V úvodu seznámil předsedající s organizační stránkou volby a zahájil projednávání návrhu
volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů rady, který byl všem zaslán
v písemných materiálech.
Ještě před tímto hlasováním navrhl Ing. Havlíček, aby se hlasovalo aklamací s tím, že
většinou po tajných volbách byly problémy a voliči si zaslouží, aby bylo vidět, jak kdo
hlasuje.
MUDr. Havlovic doplnil, že pro takovou volbu je ochoten hlasovat, i když se jedná o způsob
nedemokratický.
O tomto návrhu bylo hlasováno – pro 5, proti 12, zdržel se 10 – NEPŘIJATO.
Poté se hlasovalo o provedení volby tajnou formou - pro 22, proti 2, zdržel se 3 – PŘIJATO.
Dalším návrhem k volebnímu řádu byl pozměňovací návrh Ing. Jiráska ke změně článku V.
volebního řádu – aby o každém z místostarostů bylo hlasováno zvlášť a byl určen 1.
místostarosta jako statutární zástupce a 2. místostarosta. O návrhu na úpravu bylo
hlasováno a přijato
Usnesení č. 181/18 – ZM schvaluje
pro 15, proti 5, zdržel se 7
volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Kutná Hora
upravený v čl. V, odst. 3.
Pro volbu starosty, místostarostů a členů rady města bylo nutné zřídit volební komisi. Pan
Ing. Viktora vyzval zastupitele města, aby navrhli členy volební komise. Navrženi byli a
funkci přijali:
1) Václav Veselý (navržen Ing. Jiráskem)
2) Ing. Jozef Králik (navržen J. Krausem)
3) Ing. Josef Treml (navržen Ing. Havlíčkem)
4) Mgr. Dana Vepřková (navržena RNDr. Šancem)
5) MUDr. Jan Havlovic (Navržen M. Hlavatým), který byl zvolen předsedou a
vyhlašovatelem výsledků volby
6) MUDr. Bohumil Procházka (navržen RNDr. Otrubou)
6) Soňa Žáčková (navržena Ing. Pilcem)
7) Lenka Frankovicová (navržena M. Krčíkem)
Ke složení volební komise neměl žádný z členů ZM připomínek a komise byla většinou 26
hlasů schválena (1 se zdržel hlasování).

IV. Volba starosty a místostarostů
Stanovení počtu místostarostů
Před samotnými volbami bylo ještě hlasováno o počtu místostarostů – většinou 24 hlasů
(3 se zdrželi hlasování) byl podpořen návrh na volbu dvou místostarostů pro volební období
2018-2022.
Volba starosty
Pan Ing. Viktora vyzval členy zastupitelstva, aby podali své návrhy kandidátů na funkci
starosty města:
Ing. Jirásek navrhl na funkci starosty Bc. Martina Starého a svůj návrh i zdůvodnil
nejvyšším počtem hlasů, nejlepší znalosti o problematice města ze všech zastupitelů,
ideální věk, životní zkušenosti a obrovský potenciál. Požádal, aby jeho písemný materiál
byl součástí materiálů z tohoto zasedání.
Ing. Králik navrhl na tuto funkci Ing. Viktoru.
Oba kandidáti se představili:
Bc. Martin Starý

Přijímá návrh i proto, že jeho uskupení vyhrálo volby, je to pro něho čest, 3 roky byl
starostou, je kutnohorským patriotem a dlouhodobě pro město pracuje. Sehnal mnoho
prostředků pro K. Horu a odvedl množství práce, což ocení děti a pravnoučata. Dá se udělat
ještě mnoho pro seniory, zaměstnanost, cestovní ruch, regeneraci sídlišť. Ještě plně využít
evropských dotací. Hodně se v politice naučil a je rád, že má skvělý tým lidí, kteří tak jako
tak budou pro město pracovat. K. Hoře popřál rozvoj, aby na ni mohl být každý hrdý.
Ing. Josef Viktora
Do zastupitelstva se dostalo 9 subjektů, on sám má jednoduchý a srozumitelný plán –
naslouchat jeden druhému a mít vzájemný respekt při společné práci. Vadí mu osobní
útoky. Občané vědí, co město potřebuje a město by pro to mělo připravit vhodné podmínky.
Ing. Havlíček vyjádřil postoj ODS – považuje toto za promarněnou příležitost na možnou
koalici 3 silných stran. Uznává, že avizovaná koalice je legitimní, ale oni neuhnou ze svých
postojů. Zajisté budou podporovat všechny projekty, které budou dobré pro občany Kutné
Hory.
Předsedající poté požádal volební komisi, aby se ujala své práce. Na dobu nezbytně nutnou
k provedení volby bylo jednání přerušeno.
Po ukončení práce volební komise a sečtení hlasů předseda volební komise pan MUDr. Jan
Havlovic konstatoval, že pro volbu starosty města bylo vydáno 27 volebních lístků.
Odevzdáno bylo 27, z toho platných hlasovacích lístků 26, 1 byl neplatný. Pro Ing. Viktoru
bylo 16 hlasů a pro Bc. Starého 10 hlasů. Starostou byl zvolen pan Ing. Josef Viktora.
Usnesení č. 182/18 – ZM volí
v souladu s ustanovením zák.č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů do funkce
uvolněného starosty města Kutná Hora pana Ing. Josefa Viktoru,* nar. 5.2.1950, trvale
bytem K Jakubu 118,* Kutná Hora.
Pan Ing. Viktora poděkoval za důvěru s tím, že bude dle svého nejlepšího vědomí a svědomí
pracovat pro město.
Volba místostarostů
Pan starosta požádal zastupitele města o přednesení návrhů na funkci 1. místostarosty.
Byli navrženi tito kandidáti:
Mgr.Bc. Vít Šnajdr - navrhl Bc. Drtina
Ing. Kateřina Daczická - navrhl Ing. Havlíček
Kandidáti na funkci 1. místostarosty se krátce představili:
Ing. Kateřina Daczická
Snaží se pomáhat, zejména v oblasti kulturní Kutné Hoře a bude tak činit i nadále. Mnoha
politikům chybí pokora za to, že byli občany zvoleni. I když zvolena místostarostkou
nebude, bude i nadále v Kutné Hoře pomáhat.
Mgr. Bc. Vít Šnajdr
Nominace si váží a očekává tvrdou práci, aby byly dotaženy všechny rozdělané věci.
Prosazuje otevřený úřad směrem k občanům, chybí zde strategický plán. Věří, že se v týmu
bude dobře pracovat, aby se občanům dobře žilo a nikdo se nemusel za ně stydět.
Práce se poté ujala volební komise a na dobu nezbytně nutnou k provedení volby bylo
jednání přerušeno.
Po ukončení práce volební komise a sečtení hlasů mluvčí volební komise pan MUDr.
Havlovic konstatoval, že pro volbu 1. místostarosty bylo vydáno 27 volebních lístků.
Odevzdáno bylo 27 hlasovacích lístků, z toho 25 platných a 2 neplatné. Pro Mgr. Bc.
Šnajdra bylo odevzdáno 15 hlasů, pro Ing. Daczickou 10 hlasů. 1. místostarostou byl
zvolen pan Mgr. Bc. Vít Šnajdr.
Usnesení č. 183/18 – ZM volí
v souladu s ustanovením zák.č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů do funkce 1.
uvolněného místostarosty města Kutná Hora pana Mgr. Bc. Víta Šnajdra,* nar. 20.11.1972,
trvale bytem V Mišpulkách 428,*Kutná Hora.

Pan starosta poblahopřál Mgr. Šnajdrovi ke zvolení do funkce a vyzval zastupitele, aby
předložili své návrhy na volbu 2. místostarosty.
Byli navrženi tito kandidáti:
Mgr.Bc. Silvia Doušová - navrhl RNDr. Šanc
Kateřina Špalková - navrhl Ing. Jirásek s odůvodněním, že získala třetí nejvyšší počet hlasů
ve volbách, aktivně pracovala v komisích, vede 10 let Rodinné centrum Špalíček, je
v ideálním věku, má životní zkušenosti i obrovský budoucí potenciál.
Kandidáti na funkci 2. místostarosty se krátce představili:
Mgr. Bc. Silvia Doušová
Přijímá nominaci s pokorou, představila se a uvedla i svou pracovní kariéru, která jí jistě
pomůže v této funkci. Chce se zaměřit na rozvoj cestovního ruchu, komunikaci
s podnikateli, zahraniční spolupráci a sociální oblast.
Kateřina Špalková
Je jí ctí, že může v tomto věku skládat slib zastupitele, těší ji, že získala hodně hlasů ve
volbách, představila svou práci. Měl by se zlepšit vztah mezi radnicí a občany, respektovat
názory všech. Je ráda, že má kolem sebe řadu lidí, kteří jsou vždy ochotni pomoci a poradit.
Drží K. Hoře pěsti, což znamená štěstí.
Práce se poté ujala volební komise a na dobu nezbytně nutnou k provedení volby bylo
jednání přerušeno.
Po ukončení práce volební komise a sečtení hlasů mluvčí volební komise pan MUDr.
Havlovic konstatoval, že pro volbu 2. místostarosty bylo vydáno 27 volebních lístků.
Odevzdáno bylo 27 hlasovacích lístků, z toho 26 platných a 1 neplatný. Pro Mgr. Bc.
Doušovou bylo odevzdáno 15 hlasů, pro K. Špalkovou 11 hlasů. 2. místostarostou byla
zvolena paní Mgr. Bc. Silvia Doušová.
Usnesení č. 184/18 – ZM volí
v souladu s ustanovením zák.č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů do funkce 2.
uvolněného místostarosty města Kutná Hora paní Mgr. Bc. Silvii Doušovou,* nar. 19. 8.
1974, trvale bytem Masarykova 484,* Kutná Hora.

V. Volba členů rady města
V úvodu tohoto bodu konstatoval pan starosta, že počet členů ZM pro volební období 20182022 byl usnesením č. 109/18 ze dne 19.6.2018, v souladu s ustanovením §§ 67 a 68
zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoven v počtu 27
členů. Z toho vyplývá maximální počet členů rady v počtu 9. Proti tomu nebyly žádné
námitky a zastupitelé jednomyslně 27 hlasy souhlasili s dovolením 6 členů rady.
Poté byli zastupitelé vyzváni k přednesení svých návrhů.
Ing. Havlíček navrhl sebe a Ing. Daczickou.
Ing. Králik navrhl pana J. Krause a Ing. Kuklu.
MUDr. Havlovic navrhl pana Bc. Drtinu.
Mgr. Vepřková navrhla RNDr. Šance.
S. Žáčková navrhla Ing. Pilce.
MUDr. Procházka navrhl RNDr. Otrubu.
Bc. Starý navrhl Ing. Jiráska a K. Špalkovou a svůj návrh okomentoval s tím, že paní
Špalkovou již doporučoval Ing. Jirásek a má stejné doporučení. Ing. Jiráska pak navrhuje
zejména pro dlouhodobé působení ve vedoucích funkcích, již působil v městském
zastupitelstvu a radě města a více než 10 let vedl komisi pro městská sídliště, což je
v tomto území vidět. Konstatoval, že jeho sdružení stále považuje za nejlepší, aby vedení
města tvořili zástupci třech subjektů, kteří získali v komunálních volbách nejvíce hlasů a
třech subjektů, které získaly dva mandáty. Především z tohoto důvodu podpoříme
kandidáta ANO 2011 pana Ing. Jiřího Kuklu. Naopak nepodpoříme dalšího kandidáta ANO
2011 pana Josefa Krause, protože považujeme jeho pracovní zařazení v rámci jedné
městské organizace a zároveň členství v Radě města jako významný střet zájmů. Dále
podpoříme pana RNDr. Roberta Otrubu, jako člena Rady, zastupujícího KDU-ČSL.
Požádal, aby jeho písemný materiál byl součástí materiálů z tohoto zasedání.

Práce se ujala opět volební komise a na dobu nezbytně nutnou k provedení volby bylo
jednání přerušeno.
Předseda volební komise MUDr. Havlovic pak seznámil přítomné s výsledky volby členů
RM: bylo vydáno 27 hlasovacích lístků, odevzdáno 27 platných volebních lístků. Jednotliví
kandidáti získali:
Bc. Štěpán Drtina 15 hlasů
Josef Kraus 15 hlasů
Ing. Jiří Kukla 25 hlasů
RNDr. Robert Otruba 25 hlasů
Ing. Tomáš Pilc 15 hlasů
RNDr. Ivo Šanc 15 hlasů
Ing. Zdeněk Jirásek 12 hlasů
Po 11 hlasech získali: Ing. Havlíček a K. Špalková
Ing. Kateřina Daczická 9 hlasů
Předseda volební komise poblahopřál všem zvoleným.
Usnesení č. 185/18 – ZM volí
v souladu s ustanovením zák.č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů členy Rady
města Kutná Hora ve složení :
Bc. Štěpán Drtina,*nar. 2.5.1994, trvale bytem Havlíčkova 90,* Kutná Hora
Josef Kraus,*nar. 25,4,1970, trvale bytem Na Hyvli 324,* Kutná Hora
Ing. Jiří Kukla,*nar.9.7.1958, trvale bytem Sedlecká 360,* Kutná Hora
RNDr. Robert Otruba,*nar. 3.1.1964,trvale bytem Kudrnova 262,* Kutná Hora
Ing. Tomáš Pilc,*nar. 15.11.1974, trvale bytem 17.listopadu 102,* Kutná Hora
RNDr. Ivo Šanc,*nar. 15,5,1955, trvale bytem Táborská 211,* Kutná Hora.
Pan starosta blahopřál zvoleným členům rady města a popřál jim hodně úspěchů s tím,
že věří ve vzájemně úspěšnou a plodnou spolupráci.

VI. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Usnesení č. 186/18 – ZM určuje,
pro 27, proti 0, zdržel se 0
v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů počet členů
finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Kutná Hora, a to v počtu 9 členů.
Pan starosta navrhl, aby oba výbory, které jsou zřizovány ze zákona, měli počet členů 9
a byla v nich tak zastoupena všechna hnutí a strany. Tento návrh byl jednomyslně přijat
a zastupitelé byli požádáni, aby si na příští řádné jednání zastupitelstva připravili své
návrhy na složení těchto výborů a jejich předsedy.

VII. Organizační a personální záležitosti
Usnesení č. 187/18 – ZM schvaluje
pro 24, proti 1, zdržel se 2
odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kutná Hora v souladu s nařízením
vlády č. 318/2017 Sb. s účinností od 19.11.2018 takto:
neuvolněný člen rady města - 7.998,- Kč měsíčně,
neuvolněný předseda výboru, komise či zvláštního orgánu - 3.990,- Kč měsíčně,
neuvolněný člen výboru, komise či zvláštního orgánu - 3.332,- Kč měsíčně,
neuvolněný člen zastupitelstva města - 1.999,- Kč měsíčně.
V případě souběhu více funkcí se odměny nesčítají.
Na ustavujícím zasedání je třeba, aby zastupitelé schválili odměny neuvolněným členům
ZM. Zastupitelé schválili většinou hlasů stávající výši odměn.
Pan starosta dále uvedl, že první schůze rady města proběhne ve středu 28. listopadu 2018
od 8:00 hodin, první pracovní jednání ZM se uskuteční v úterý 18. prosince 2018 od 16:00
hodin v Rytířském sále Vlašského dvora.
Požádal zároveň zastupitele, aby si připravili připomínky k jednacímu řádu, který byl všem
zaslán v písemných materiálech.

Kromě těchto řádných jednání doporučil, aby se zastupitelé ještě sešli v Rytířském sále
Vlašského dvora dne 26.11.2018 v 15:00 hod., kde budou projednány všechny organizační
záležitosti včetně zaškolení na práci s hlasovacím zařízením. Budou projednány možnosti
zasedání zastupitelstva i zasedání rady, spolupráce s městským úřadem apod.
Vzhledem k tomu, že bude na prosincovém jednání projednáván i rozpočet města na rok
2019 doporučil, aby se zastupitelé sešli s radou města na pracovním setkání k seznámení
se s návrhem rozpočtu. Schůzka se uskuteční ve středu dne 5.12.2018 od 15:00 hod.
v Rytířském sále Vlašského dvora.

VIII. Závěr
Pan starosta Ing. Viktora na závěr poděkoval všem zastupitelům za bezproblémové jednání
a všem přítomným občanům za jejich účast na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města
Kutná Hora.
Jednání ZM bylo ukončeno v 19,00 hod.
Nedílnou součástí zápisu jsou usnesení přijatá na jednání ZM 19.11.2018.

Ověřovatelé zápisu

Bc. Štěpán Drtina
člen ZM

Ing. Zdeněk Jirásek
člen ZM

Ing. Josef Viktora
starosta

Mgr. Bc. Vít Šnajdr
místostarosta

Zapsala: Eva Hnátková

Mgr. Bc. Silvia Doušová
místostarostka

