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Město MILOVICE 
Kancelář úřadu 

nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 

tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz 
____________________________________________________________________ 

 

USNESENÍ 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 8/2018 ze dne 15. 11. 2018 

 
Usnesení č. 112/2018 

Zastupitelstvo města Milovice 

schvaluje program jednání: 

1. Zahájení 

2. Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva města 

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

4. Schválení programu 

5. Volba návrhové a volební komise 

6. Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva města Milovice 

7. Volba starosty a místostarosty a dalších členů Rady města 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové Zastupitelstva města vykonávat jako dlouhodobě uvolnění  

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty a dalších členů Rady města 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

f) volba dalších členů Rady města 

8. Zřízení finančního výboru 

a) určení počtu členů finančního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba členů finančního výboru 

9. Zřízení kontrolního výboru 

a) určení počtu členů kontrolního výboru 

b) volba předsedy kontrolního výboru 

c) volba členů kontrolního výboru 

10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

11. Návrh na pověření členů zastupitelstva k přijímání prohlášení o uzavření manželství 

12. Závěr 

 

Usnesení č. 113/2018 

Zastupitelstvo města Milovice 

schvaluje členy komise návrhové a volební ve složení Stanislav Melichar, Ing. Aleš Smeták a František Vágner.  

 

Usnesení č. 114/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

schvaluje pro volební období 2018 - 2022 zvolení jednoho místostarosty.  

 

Usnesení č. 115/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

schvaluje, aby pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a pro výkon funkce 

místostarosty obce bude rovněž člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

Usnesení č. 116/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady města, předsedů a členů Finančního výboru a 

Kontrolního výboru. 

 

Usnesení č. 117/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí starostu města Milovice pana Lukáše Pilce. 
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Usnesení č. 118/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí místostarostku města Milovice Mgr Ludmilu Šimkovou. 

 

Usnesení č. 119/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí členem Rady města Milovice Mgr. Luboše Šafránka. 

 

Usnesení č. 120/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí členem Rady města Milovice Mgr. Ondřeje Matouše. 

 

Usnesení č. 121/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí členem Rady města Milovice pana Stanislava Melichara. 

 

Usnesení č. 122/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

schvaluje zřízení Finančního výboru Zastupitelstva města v počtu 5 členů.  

 

Usnesení č. 123/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Ing. Aleše Smetáka.  

 

Usnesení č. 124/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí členy Finančního výboru Zastupitelstva města, ve složení Mgr. Jiří Vajčner, PhD., Michal Dvořák, Stanislav 

Melichar a Ing. Jiří Hlaváček. 

Usnesení č. 125/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

schvaluje zřízení Kontrolního výbor Zastupitelstva města v počtu 5 členů.  

 

Usnesení č. 126/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města pana Jaroslava Kužela. 

 

Usnesení č. 127/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města ve složení Tesfaye Hailu Dagne, Jaroslav Máša, František 

Vágner a Jan Carva. 

 

 

Usnesení č. 128/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

schvaluje: 

předložený návrh, kde za a) je uvedeno, že odměny za výkon funkce člena zastupitelstva pro neuvolněné 

zastupitele za měsíc v následujících částkách takto: 

- člen rady 7 998 Kč 

- předseda výboru/komise 3 500 Kč 

- člen výboru/komise 3 000 Kč 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 999 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 3 (celkem 18) 

Usnesení č. 129/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

schvaluje: 

a) návrh odměn za výkon funkce člena zastupitelstva pro neuvolněné zastupitele za měsíc v následujících 

částkách takto: 

- člen rady 7 998 Kč 

- předseda výboru/komise 3 500 Kč 

- člen výboru/komise 3 000 Kč 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 999 Kč 

V případě neúčasti neuvolněného člena RM na žádném jednání RM v jednom kalendářním měsíci, byla-li 

alespoň dvě jednání RM svolána, se odměna neuvolněného člena RM (vč. místostarostů) snižuje o 1999 Kč, a to 

za kalendářní měsíc, ve kterém se takové jednání RM konalo. 

V případě neúčasti neuvolněného člena RM na žádném jednání komise / výboru v jednom kalendářním měsíci, 

pokud bylo alespoň jedno jednání komise / výboru, jehož je členem svoláno, se odměna neuvolněného člena RM 

(vč. místostarostů) snižuje o 1 000 Kč, a to za kalendářní měsíc, ve kterém se takové jednání RM konalo. Je-li 

neuvolněný člen RM předsedou komise, platí ustanovení předchozího odstavce o snížení odměny rovněž v 

případě, kdy se nezúčastnil žádného jednání komise / výboru rovněž z toho důvodu, že je jako předseda po dobu 

alespoň 3 kalendářních měsíců po sobě následujících nesvolal. 

V případě neúčasti neuvolněného člena ZM na žádném ZM v jednom kalendářním měsíci, bylo-li alespoň jedno 

jednání ZM svoláno, se odměna neuvolněného člena ZM (vč. člena RM a místostarosty) snižuje o 1 999 Kč, a to 

za kalendářní měsíc, ve kterém se takové jednání ZM konalo. 

V případě, že se člen ZM nezúčastnil dvou po sobě následujících jednání ZM ve dvou různých kalendářních 

měsících, snižuje se výše odměny takového člena ZM o 1 999 Kč rovněž po dobu od počátku kalendářního 

měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém se konalo druhé z výše uvedených jednání ZM, do 

posledního dne kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém se člen ZM jednání ZM 

opět zúčastnil. 

V případě, že se neuvolněný člen ZM, který je zároveň řadovým členem výboru nebo komise a není členem RM,  

nezúčastnil žádného svolaného jednání komise nebo výboru v jednom kalendářním měsíci, snižuje se jeho 

odměna o částku 1 001 Kč za ten kalendářní měsíc, ve kterém se takové jednání komise/výboru konalo. 

V případě, že se neuvolněný člen ZM, který je zároveň předsedou výboru a není členem RM, v kalendářním 

měsíci nezúčastnil jednání výboru, jehož je předsedou, přestože toto bylo svoláno, nebo jednání výboru ani 

jednou za kalendářní měsíc nesvolal, snižuje se jeho odměna o částku ve výši 1 501 Kč za ten kalendářní měsíc, 

ve kterém se jednání takového výboru konalo. Toto ustanovení se nevztahuje na měsíce červenec a srpen. V 

případě, že se neuvolněný člen ZM, jemuž měla být odměna podle tohoto odstavce snížena o částku 1 501 Kč, 

zúčastnil v příslušném kalendářním měsíci jednání jiného výboru nebo komise, jehož je řadovým členem, snižuje 

se jeho odměna za tento měsíc pouze o částku 500 Kč. 

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva za výkon funkce, který je pověřen k oddávání snoubenců, bude 

zvýšena o 2 000 Kč. 

b) V případě souběhu více funkcí náleží neuvolněnému členovi ZM odměna za funkci, za níž je stanovena 

odměna nejvyšší, souhrnná odměna (za více funkcí) poskytována nebude. 

c) Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018 a v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena 

zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení 

jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do příslušné 

funkce. 

d) Odměna za výkon funkce jmenovaným členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva města, 

bude činit 1 000 Kč za celý kalendářní měsíc a bude podmíněna účastí člena výboru zastupitelstva na jednání 

výboru zastupitelstva v rozsahu alespoň 1x měsíčně. Odměny budou vyplaceny měsíčně. Odměna náleží vždy 

ode dne jmenování do funkce. 

e) Odměna za výkon funkce jmenovaným členům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, 

bude činit 1 000 Kč za celý kalendářní měsíc a bude podmíněna účastí člena komise rady na jednání komise rady 

v rozsahu alespoň 1x měsíčně. Odměny budou vyplaceny měsíčně. Odměna náleží vždy ode dne jmenování do 

funkce. 

f) Odměna za výkon funkce jmenovaným předsedům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, 

bude činit 1 500 Kč za celý kalendářní měsíc a bude podmíněna účastí předsedy komise rady na jednání komise 

rady v rozsahu alespoň 1x měsíčně. Odměny budou vyplaceny měsíčně. Odměna náleží vždy ode dne jmenování 

do funkce. 
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Usnesení č. 130/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

a) pověřuje člena Zastupitelstva města Milovice Mgr. Ludmilu Šimkovou, Mgr. Ondřeje Matouše, Ing. Aleše 

Smetáka, Mgr. Luboše Šafránka a Jaroslavu Zatloukalovou, k přijetí projevení vůle snoubenců, že spolu vstupují 

do manželství,  

b) pověřuje člena Zastupitelstva města Milovice Mgr. Ludmilu Šimkovou, Mgr. Ondřeje Matouše, Ing. Aleše 

Smetáka, Mgr. Luboše Šafránka a Jaroslavu Zatloukalovou k užívání závěsného odznaku se státním znakem dle 

§ 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, při projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do 

manželství, občanských obřadech a jiných významných příležitostí.  

 

 

 

 

 

 

V Milovicích 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

 

……………………………..  ………………………….. 

Mgr. Ondřej Matouš  Jana Hrdličková 

                                       

 

 

 

Starosta města Milovice: 

 

 

 

 

 

……………………………. 

Lukáš Pilc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strana 5 (celkem 18) 

 

Město MILOVICE 

Kancelář úřadu 

nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 

tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz 

___________________________________________________________________________ 

Zápis č. 8/2018 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Města Milovice č. 8/2018, konaného ve čtvrtek dne 15. 11. 2018 

od 18.00 hodin ve atriu Radnice, nám. 30. června 508, Milovice  

Přítomni: viz presenční listina   

 

1. Zahájení  

 

Jednání zahájil v 18.00 hodin končící starosta města Milovice Ing. Milan Pour. Přivítal přítomné, poděkoval 

zaměstnancům a zastupitelům za dosavadní spolupráci a předal slovo závěsný odznak nejstaršímu ze zvolených 

zastupitelů paní Jaroslavě Zatloukalové. 

 

2. Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva města 

 

Paní Zatloukalová převzala slovo a informovala všechny přítomné o tom, že platnost volby všech členů 

Zastupitelstva města byla ověřena předložením osvědčení o zvolení podle § 53 zákona 491/2001 Sb. o volbách 

v platném znění a přistupuje se tedy ke složení slibu podle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v 

platném znění.  

Následně požádala paní Miroslavu Dlouhou, vedoucí Kanceláře úřadu, aby přednesla slib podle § 69 odst. 2 a 3 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. Paní Zatloukalová požádala všechny přítomné, aby povstali.  

Vedoucí Kanceláře úřadu, přečetla slib v tomto znění „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.“  

Paní Zatloukalová vyzvala členy Zastupitelstva města, aby postupně předstoupili před zastupitelstvo a pronesli 

slovo „slibuji“ a stvrdili tento akt podpisem. Všichni zastupitelé tak bez výhrad učinili před Zastupitelstvem 

města Milovice v souladu s ust, §69 odst. 3 zákona o obcích. 

 

Paní Jaroslava Zatloukalová zahájila ustavující zasedání Zastupitelstva města a všechny srdečně uvítala. 

Konstatovala, že podle listiny přítomných se na ustavujícím zasedání dostavilo z celkového počtu 15 zvolených 

zastupitelstva města 15 členů, je tedy přítomna nadpoloviční většina a tím usnášeníschopné o všech bodech 

programu jednání.  

 

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 

Následně paní Zatloukalová určila ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání dva členy Zastupitelstva města.  

Ověřovateli byli určeni: 

Mgr. Ondřej Matouš a paní Jana Hrdličková 

 

Dohledem nad průběhem hlasování byli pověřeni zastupitelé: 

Pan Jaroslav Kužel a Ing. Jiří Hlaváček. 

 

Dále paní Zatloukalová určila zapisovatele ustavujícího zasedání: 

Zapisovateli byli určeni:  

Marie Znamenáčková – asistentka kanceláře úřadu.  

 

4. Schválení programu 

 

Poté paní Zatloukalová předložila návrh programu ustavujícího zasedání v tomto znění: 

1. Zahájení 

2. Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva města 

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
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4. Schválení programu 

5. Volba návrhové a volební komise 

6. Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva města Milovice 

7. Volba starosty a místostarosty a dalších členů Rady města 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové Zastupitelstva města vykonávat jako dlouhodobě uvolnění  

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty a dalších členů Rady města 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

f) volba dalších členů Rady města 

8. Zřízení finančního výboru 

a) určení počtu členů finančního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba členů finančního výboru 

9. Zřízení kontrolního výboru 

a) určení počtu členů kontrolního výboru 

b) volba předsedy kontrolního výboru 

c) volba členů kontrolního výboru 

10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

11. Návrh na pověření členů zastupitelstva k přijímání prohlášení o uzavření manželství 

12. Závěr 

 

Paní Jaroslava Zatloukalová se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů připomínky nebo protinávrhy k 

předloženému programu jednání.  

 

Nikdo ze zastupitelů takovýto návrh nevznesl. 

 

Paní Zatloukalová nechala o návrhu v přečteném znění hlasovat: 

Usnesení č. 112/2018 

Zastupitelstvo města Milovice 

schvaluje program jednání: 

1. Zahájení 

2. Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva města 

3. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

4. Schválení programu 

5. Volba návrhové a volební komise 

6. Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva města Milovice 

7. Volba starosty a místostarosty a dalších členů Rady města 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové Zastupitelstva města vykonávat jako dlouhodobě uvolnění  

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty a dalších členů Rady města 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

f) volba dalších členů Rady města 

8. Zřízení finančního výboru 

a) určení počtu členů finančního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba členů finančního výboru 

9. Zřízení kontrolního výboru 

a) určení počtu členů kontrolního výboru 

b) volba předsedy kontrolního výboru 

c) volba členů kontrolního výboru 

10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

11. Návrh na pověření členů zastupitelstva k přijímání prohlášení o uzavření manželství 

12. Závěr 

Hlasování: pro 15 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, 

Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Vladimír Vedral, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, 

zdržel se 0.  

Návrh byl schválen.  
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5. Volba návrhové a volební komise 

 

Paní Zatloukalová vyzvala zastupitelstvo k volbě komise návrhové a volební, která bude řídit volbu starosty, 

místostarosty a členů Rady města a dále předsedů a členů Finančního a Kontrolního výboru a navrhla, aby do 

této komise byli zvoleni:  

1. Stanislav Melichar 

2. Ing. Aleš Smeták  

3.František Vágner 

Dále se paní Zatloukalová dotázala navržených členů návrhové a volební komise, zda s návrhem souhlasí. Po 

odsouhlasení se dotázala, zda někdo z přítomných zastupitelů má připomínky či protinávrhy k předloženému 

návrhu.  

 

Nikdo ze zastupitelů ani připomínky, ani jiný návrh (protinávrh) nevznesl. 

 

Paní Zatloukalová nechala o tomto návrhu hlasovat: 

Usnesení č. 113/2018 

Zastupitelstvo města Milovice 

schvaluje členy komise návrhové a volební ve složení Stanislav Melichar, Ing. Aleš Smeták a František Vágner.  

Hlasování: pro 15 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, 

Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Vladimír Vedral, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, 

zdržel se 0.  

Návrh byl schválen.  

 

6. Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva města 

 

Dále paní Jaroslava Zatloukalová předložila a přečetla ustavujícímu zasedání Zastupitelstva města zprávu o 

průběhu voleb. Sdělila, že ve volebním seznamu pro volby do Zastupitelstva města bylo zapsáno 7626 

oprávněných voličů. Z celkového počtu oprávněných voličů bylo vydáno 2559 obálek a s platnými hlasovacími 

lístky bylo odevzdáno 2555 obálek. Účast na volbách byla 33,56 %. 

Veškeré kandidující strany vstupovaly s 15 kandidáty: 

1. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ  

2. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY  

3. Občanská demokratická strana  

4. ANO 2011  

5. Za naše Milovice  

6. Změna pro lidi  

7. Milovice Sobě  

8. Česká strana sociálně demokratická s podporou nezávislých  

9. TOP MÍSTO PRO ŽIVOT  

10. OMMO – hlas pro občana  

 

Následně paní Zatloukalová informovala všechny přítomné o tom, kolik jednotlivé volební strany získaly počet 

hlasů a mandátů: 

1. ANO     6858 hlasů    3 mandáty  

3. KSČM    2561 hlasů    1 mandát 

5. TOP MÍSTO PRO ŽIVOT  3255 hlasů    1 mandát 

6. ODS     8761 hlasů    5 mandát 

7. ČSSD s podporou nezávislých  1795 hlasů   1 mandát 

8. Za naše Milovice   2613 hlasů    1mandát 

9. Milovice Sobě   2797 hlasů    1 mandát 

10. KDÚ-ČSL    3534 hlasů    2 mandáty 

 

Dále paní Zatloukalová informovala všechny přítomné, že počet členů do zastupitelstva, který měl být zvolen, 

byl 15. Po spočítání podílů bylo zvoleno těchto 15 členů Zastupitelstva města, jímž byl dán oprávněnými voliči 

následující počet hlasů: 

Lukáš Pilc   855 hlasů   ODS 

Ing. Aleš Smeták   639 hlasů    ODS  

Jaroslava Zatloukalová  597 hlasů   ODS 

Mgr. Luboš Šafránek  584 hlasů   ODS 
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Ing. Milan Pour    578 hlasů   ANO 2011 

František Vágner   577 hlasů   ODS 

Jaroslav Kužel   551 hlasů   ANO 2011 

JUDr. Kristýna Bukovská  535 hlasů   ANO 2011 

Mgr. Ondřej Matouš   363 hlasů   TOP MÍSTO PRO ŽIVOT 

Mgr. Ludmila Šimková   349 hlasů   KDÚ-ČSL   

Jana Hrdličková   295 hlasů   KDÚ-ČSL 

Ing. Vladimír Vedral   283 hlasů    Milovice Sobě 

Stanislav Melichar  276 hlasů   Za naše Milovice 

Mgr. Zdeněk Milata  269 hlasů   KSČM  

Ing. Jiří Hlaváček   260 hlasů    ČSSD s podporou nezávislých 

 

Po schválení návrhu členů volební a návrhové komise a přečtení zprávy o výsledku voleb vyzvala paní 

Zatloukalová členy návrhové a volební komise, aby se sešli k jednání a zvolili si předsedu volební a návrhové 

komise. Do doby, než si určí předsedu volební a návrhové komise přerušila paní Zatloukalová ustavující jednání 

zastupitelstva.  

 

Jednání bylo přerušeno od 18.20 do 18.22 hodin.  

 

7. Volba starosty a místostarosty a dalších členů Rady města 

 

Po ukončení jednání volební a návrhové komise vyzvala paní Zatloukalová jejího předsedu, kterým byl zvolen 

Ing. Aleš Smeták, aby se ujal slova. 

 

Ing. Aleš Smeták se z pověření volební a návrhové komise ujal svého úkolu, tj. praktického provedení volby 

starosty, místostarosty a dalších členů Rady města, předsedů a členů Finančního a Kontrolního výboru.  

 

Uvedl, že nejprve zastupitelstvo rozhodne o tom, kolik místostarostů bude město Milovice mít v dalším 

volebním období. Dále uvedl, že volební a návrhová komise doporučuje zastupitelstvu, aby rozhodlo o návrhu ve 

znění: 

„Zastupitelstvo města Milovice schvaluje, aby pro volební období 2018 až 2022, byl zvolen jeden místostarosta“.  

 

Zastupitelka JUDr. Kristýna Bukovská vznesla dotaz, zda se bude hlasovat o počtu uvolněných členů 

zastupitelstva, neboť přednesený návrh nebyl dle jejího názoru zřejmý. 

 

Ing. Aleš Smeták tedy upřesnil, že v této chvíli jménem volební a návrhové komise navrhuje, aby se hlasovalo 

nejprve jen a pouze o počtu místostarostů města a následně proběhne hlasování o uvolněných funkcích 

zastupitelstva. Po tomto dovysvětlení požádal paní Zatloukalovou, aby vyzvala členy zastupitelstva k hlasování o 

tomto návrhu.  

 

Paní Zatloukalová se dotázala, zda někdo z přítomných zastupitelů má připomínky k předloženému návrhu. 

 

Nikdo ze zastupitelů ani připomínky, ani jiné návrhy (protinávrhy) nevznesl. 

 

Paní Zatloukalová nechala o návrhu hlasovat: 

Usnesení č. 114/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

schvaluje pro volební období 2018 - 2022 zvolení jednoho místostarosty.  

Hlasování: pro 15 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, 

Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Vladimír Vedral, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, 

zdržel se 0.  

Návrh byl schválen.  

 

Dále Ing. Aleš Smeták přednesl návrh, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě 

uvolněn a pro výkon funkce místostarosty obce bude rovněž člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a požádal 

paní Zatloukalovou, aby vyzvala členy zastupitelstva k hlasování o tomto návrhu. 

 

Paní Zatloukalová se dotázala, zda někdo z přítomných zastupitelů má připomínky k předloženému návrhu. 
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Nikdo ze zastupitelů ani připomínky, ani jiné návrhy (protinávrhy) nevznesl. 

 

Paní Zatloukalová nechala o návrhu hlasovat: 

Usnesení č. 115/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

schvaluje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a pro výkon funkce 

místostarosty obce bude rovněž člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Hlasování: pro 15 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, 

Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Vladimír Vedral, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, 

zdržel se 0.  

Návrh byl schválen.  

  

Paní Zatloukalová požádala volební a návrhovou komisi, aby přednesla doporučenou variantu volby starosty, 

místostarosty a členů Rady města, předsedy a členů Finančního a Kontrolního výboru.  

 

Ing. Smeták uvedl, že možnost volby je ve dvou variantách – volba tajná – volba veřejná. Komise volební a 

návrhová doporučila zastupitelstvu, aby volby starosty, místostarosty a členů Rady města, předsedů a členů 

Finančního a Kontrolního výboru byly provedeny volbou veřejnou.  

 

Paní Zatloukalová se dotázala, zda někdo z přítomných zastupitelů má připomínky k předloženému návrhu. 

 

Nikdo ze zastupitelů ani připomínky, ani jiné návrhy (protinávrhy) nevznesl. 

 

Paní Zatloukalová nechala o tomto návrhu hlasovat: 

Usnesení č. 116/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady města, předsedů a členů Finančního výboru a 

Kontrolního výboru. 

Hlasování: pro 15 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, 

Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Vladimír Vedral, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, 

zdržel se 0.  

Návrh byl schválen.  

 

Ing. Smeták, jako předseda volební a návrhové komise, přešel k dalšímu bodu programu, kterým byla volba 

starosty města, a upozornil, že s přihlédnutím k ustanovení § 82 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění, předkládají návrhy členové Zastupitelstva města. K platnému usnesení a volbě je třeba dle § 87 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva města. Dále 

požádal předsedu ustavujícího zasedání, paní Zatloukalovou, zda by vyzvala členy zastupitelstva k předložení 

návrhu na starostu města a provedl volbu schváleným způsobem.  

 

Následně se přistoupilo k volbě starosty města. Paní Jaroslava Zatloukalová vyzvala členy Zastupitelstva města 

k předložení návrhu na kandidáty na volbu starosty a za sebe navrhla pana Lukáše Pilce a dotázala se 

jmenovaného člena zastupitelstva, zda s nominací na volbu starosty souhlasí. Pan Pilc vyslovil souhlas.  

 

Jiný návrh nebyl vznesen. 

 

Paní Zatloukalová nechala o návrhu hlasovat: 

Usnesení č. 117/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí starostu města Milovice pana Lukáše Pilce. 

Hlasování: pro 11 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. 

Jiří Hlaváček), proti 1 (Mgr. Zdeněk Milata), zdržel se 3 (Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. 

Vladimír Vedral).  

Návrh byl schválen.  

 

Paní Zatloukalová poblahopřála jménem všech členů Zastupitelstva města nově zvolenému starostovi města a 

předala mu další řízení zasedání současně se závěsným odznakem. Následně si pan Lukáš Pilc převzal slovo, 
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poděkoval za projevenou důvěru a ujal se vedení ustavujícího jednání Zastupitelstva města.  

 

Pan Lukáš Pilc vyzval členy Zastupitelstva města, aby předložili návrh na volbu místostarosty a sám navrhl Mgr. 

Ludmilu Šimkovou. Pan Pilc se dotázal Mgr. Ludmily Šimkové, zda souhlasí s nominováním na volbu 

místostarostky. Mgr. Šimková vyslovila souhlas.  

 

Jiný návrh nebyl vznesen. 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu místostarosty města: 

Usnesení č. 118/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí místostarostku města Milovice Mgr Ludmilu Šimkovou. 

Hlasování: pro 13 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, 

Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček), proti 0, zdržel se 2 (Ing. Vladimír Vedral, Mgr. 

Zdeněk Milata).  

Návrh byl schválen.  

 

Dále pan starosta Lukáš Pilc přestoupil dle schváleného programu zasedání k volbě zbývajících radních města a 

vyzval zastupitele, aby předložili své návrhy, kdy za sebe navrhl Mgr. Luboše Šafránka, Mgr. Ondřeje Matouše a 

Stanislava Melichara jako členy Rady města. Starosta města se dotázal jmenovaných členů Zastupitelstva města, 

zda souhlasí se svým nominováním na volbu radní města Milovice. Všichni nominovaní postupně vyslovili 

souhlas.  

 

Jiné návrhy nebyly vzneseny. 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu:  

Usnesení č. 119/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí členem Rady města Milovice Mgr. Luboše Šafránka. 

Hlasování: pro 12 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. 

Jiří Hlaváček, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 3 (Ing. Vladimír Vedral, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. 

Milan Pour).  

Návrh byl schválen.  

 

Starosta dal hlasovat o návrhu:  

Usnesení č. 120/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí členem Rady města Milovice Mgr. Ondřeje Matouše. 

Hlasování: pro 12 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. 

Vladimír Vedral, Ing. Jiří Hlaváček), proti 1 (Mgr. Zdeněk Milata), zdržel se 2 (Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna 

Bukovská).  

Návrh byl schválen.  

 

Starosta dal hlasovat o návrhu:  

Usnesení č. 121/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí členem Rady města Milovice Stanislava Melichara. 

Hlasování: pro 13 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. 

Vladimír Vedral, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, zdržel se 2 (Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna 

Bukovská).  

Návrh byl schválen.  

 

8. Zřízení Finančního výboru 

 

Starosta informoval přítomné o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění], dále jen zákona o obcích, neboť funkční období výborů 
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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 být členové zastupitelstva i jiné osoby, 

pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního 

nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující 

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

 

Ing. Aleš Smeták uvedl, že návrhová a volební komise navrhuje, aby byl zřízen 5 členný Finanční výbor a to 

včetně předsedy a vyzval pana starostu, aby o tomto návrhu nechal hlasovat.  

 

Mgr. Zdeněk Milata vznesl protinávrh, a to, aby byl zřízen Finanční výbor v počtu 9 členů. 

 

Starosta dal hlasovat o tomto protinávrhu:  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Milovice  

schvaluje zřízení Finančního výboru Zastupitelstva města v počtu 9 členů.  

Hlasování: pro 4 (Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 

10 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, Mgr. Ludmila 

Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar), zdržel se 1 (Ing. Jiří 

Hlaváček).  

Návrh nebyl schválen.  

 

Starosta dal hlasovat původním o návrhu:  

Usnesení č. 122/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

schvaluje zřízení Finančního výboru Zastupitelstva města v počtu 5 členů.  

Hlasování: pro 12 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. 

Vladimír Vedral, Ing. Jiří Hlaváček), proti 2 (Mgr. Zdeněk Milata, JUDr. Kristýna Bukovská), zdržel se 1 (Ing. 

Milan Pour).  

Návrh byl schválen.  

 

Následně Ing. A. Smeták vyzval starostu města, aby vyzval členy Zastupitelstva města k předložení návrhu na 

volbu předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města.  

 

Starosta města vyzval členy Zastupitelstva města, aby předložili návrh na volbu Finančního výboru 

Zastupitelstva města a za sebe navrhl pana Ing. Aleše Smetáka a dotázal se jmenovaného člena Zastupitelstva 

města, zda souhlasí se svým nominováním na volbu předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města. Ing. Aleš 

Smeták vyslovil souhlas.  

 

Jiný návrh nebyl zastupiteli předložen. 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu:  

Usnesení č. 123/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Ing. Aleše Smetáka.  

Hlasování: pro 15 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, 

Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Vladimír Vedral, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, 

zdržel se 0.  

Návrh byl schválen.  

 

Ing. Smeták, předseda návrhové a volební komise, vyzval pana starostu, aby vyzval členy Zastupitelstva města 

k předložení návrhu na volbu členů Finančního výboru Zastupitelstva města.  

 

Následně starosta města vyzval členy Zastupitelstva města, aby předložili návrh na volbu členů Finančního 

výboru Zastupitelstva města a sám navrhl: Jiřího Vajčnera, Michala Dvořáka, Stanislava Melichara a Jiřího 

Hlaváčka. 
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Starosta města se dotázal každého jmenovaného zvlášť, zda s nominací souhlasí. Všichni jmenovaní, kromě 

nepřítomného pana J. Vajčnera vyslovili souhlas.  

 

JUDr. Kristýna Bukovská navrhla, že vzhledem k tomu, že nominovaný J. Vačner není přítomný, navrhuje ho 

nahradit Mgr. Zdeňkem Milatou. Ten však s návrhem nesouhlasil a navrhl jiného člena, a to pana Josefa 

Hlaváčka. 

 

Vzhledem k nesouhlasu pana Milaty se svou nominací navrženou zastupitelkou JUDr. Kristýnou Bukovskou 

nebyl návrh paní Bukovské hlasován.  

 

Starosta dal hlasovat o návrhu pana Mgr. Milaty:  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí člena Finančního výboru Zastupitelstva města pana Josefa Hlaváčka. 

Hlasování: pro 3 (JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 11 (Lukáš Pilc, 

Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana 

Hrdličková, Ing. Milan Pour, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar), zdržel se 1 (Ing. Jiří 

Hlaváček).  

Návrh nebyl schválen.  

Starosta dal hlasovat o původním navrženém usnesení:  

Usnesení č. 124/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí členy Finančního výboru Zastupitelstva města, ve složení Mgr. Jiří Vajčner, PhD., Michal Dvořák, Stanislav 

Melichar a Ing. Jiří Hlaváček. 

Hlasování: pro 11 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar), 

proti 1 (JUDr. Kristýna Bukovská), zdržel se 3 (Mgr. Zdeněk Milata, Ing. Vladimír Vedral a Ing. Milan Pour).  

Návrh byl schválen.  

 

9. Zřízení Kontrolního výboru 

 

Ing. Aleš Smeták navrhl, aby byl zřízen 5 členný Kontrolní výbor Zastupitelstva města a to včetně předsedy a 

požádal pana starostu, aby vyzval zastupitele k předložení protinávrhy, což starosta učinil.  

 

Mgr. Zdeněk Milata vznesl protinávrh, a to, aby byl zřízen Kontrolní výbor v počtu 9 členů. 

 

Starosta dal hlasovat o tomto protinávrhu:  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Milovice  

schvaluje zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva města v počtu 9 členů.  

Hlasování: pro 4 (Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 

10 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, Mgr. Ludmila 

Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar), zdržel se 1 (Ing. Jiří 

Hlaváček).  

Návrh nebyl schválen.  

 

Starosta dal hlasovat o návrhu předsedy volební a návrhové komise:  

Usnesení č. 125/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

schvaluje zřízení Kontrolního výbor Zastupitelstva města v počtu 5 členů.  

Hlasování: pro 12 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. 

Vladimír Vedral, Ing. Jiří Hlaváček), proti 1 (Mgr. Zdeněk Milata), zdržel se 1 (Ing. Milan Pour), JUDr. Kristýna 

Bukovská se hlasování neúčastnila. 

Návrh byl schválen.  

 

Následně Ing. Aleš Smeták požádal starostu města, aby vyzval členy Zastupitelstva města k předložení návrhu na 

volbu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města.  
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Starosta města vyzval členy Zastupitelstva města, aby předložili návrh na volbu Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města a sám navrhl pana Jaroslava Kužela a poté se dotázal jmenovaného člena Zastupitelstva 

města, zda souhlasí se svým nominováním na volbu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města. Pan 

Jaroslav Kužel vyslovil souhlas.  

 

JUDr. Kristýna Bukovská navrhla dle jejího vyjádření na základě nominace zastupitelského klubu ANO jako 

nesilnějšího opozičního zastupitelského klubu na předsedu Kontrolního výboru zastupitelstva města Ing. Milana 

Poura. 

 

Starosta dal hlasovat o návrhu JUDr. Kristýny Bukovské:  

Návrh usnesení 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Ing. Milana Poura. 

Hlasování: pro 4 (Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Mgr. Zdeněk Milata, Ing. Vladimír Vedral), proti 

10 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, Mgr. Ludmila 

Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar) zdržel se 1 (Ing. Jiří 

Hlaváček).  

Návrh nebyl schválen.  

 

Starosta dal hlasovat o původním návrhu:  

Usnesení č. 126/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města pana Jaroslava Kužela. 

Hlasování: pro 11 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. 

Jiří Hlaváček), proti 1 (JUDr. Kristýna Bukovská), zdržel se 3 (Ing. Milan Pour, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. 

Zdeněk Milata).  

Návrh byl schválen.  

 

Ing. Aleš Smeták požádal pana starostu, aby vyzval členy Zastupitelstva města k předložení návrhu na volbu 

členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města.  

 

Následně starosta města vyzval členy Zastupitelstva města, aby předložili návrh na volbu členů Kontrolního 

výboru Zastupitelstva města a zároveň navrhl následující členy: Tesfaye Hailu Dagne, Jaroslav Máša, František 

Vágner a Jan Carva. Starosta města se dotázal každého jmenovaného zvlášť, zda s nominací souhlasí. Všichni 

jmenovaní vyslovili souhlas.  

 

Dalšího jmenovaného navrhl Mgr. Zdeněk Milata, a to sám sebe. 

Starosta dal hlasovat o návrhu pana Milaty:  

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mgr. Zdeňka Milatu. 

Hlasování: pro 4 (Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Ing. Vladimír Vedral, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 

11 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František Vágner, Mgr. Ludmila 

Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Jiří Hlaváček), zdržel 

se 0.  

Návrh nebyl schválen.  

 

Starosta dal hlasovat o svém návrhu:  

Usnesení č. 127/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

volí členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města ve složení Tesfaye Hailu Dagne, Jaroslav Máša, František 

Vágner a Jan Carva. 

Hlasování: pro 11 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. 

Jiří Hlaváček), proti 2 (Mgr. Zdeněk Milata, JUDr. Kristýna Bukovská), zdržel se 2 (Ing. Vladimír Vedral, Ing. 

Milan Pour).  

Návrh byl schválen.  
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Starosta města poděkoval předsedovi volební a návrhové komise za součinnost přistoupil k dalšímu bodu 

programu.  

 

10. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

 

Starosta města uvedl, že vzhledem k tomu, že všichni zastupitelé dostali včas podkladové materiály, nebude celý 

návrh přečten, ale bude schvalován v tomto předloženém znění.  

 

V předstihu předloženém návrhu bylo v důvodové zprávě uvedeno, že návrh je předkládán v souladu § 72 a § 84 

zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na jejichž základě může obec poskytovat za 

výkon funkce zastupitelům odměnu. Odměna na výkon funkce neuvolněných zastupitelů se poskytuje ode dne 

stanoveného zastupitelstvem obce, nejdříve však ode dne přijetí usnesení zastupitelstva obce, kterým odměnu 

stanovilo. V novém funkčním období nelze odměňovat neuvolněné členy zastupitelstva na základě rozhodnutí 

(usnesení) předchozího zastupitelstva obce. Zákon (§ 72 odst. 3 zákona o obcích) výslovně stanovuje, že 

usnesení zastupitelstva obce o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva obce pozbývá účinnosti ukončením 

funkčního období zastupitelstva obce, které odměnu stanovilo. Pokud neuvolněný člen zastupitelstva obce 

vykonává souběžně více funkcí, lze mu poskytovat souhrnnou odměnu, ale jen v případě, že o tom zastupitelstvo 

obce výslovně rozhodlo. Zákon však umožňuje poskytovat souhrnnou odměnu nanejvýš za 3 souběžně 

vykonávané funkce, a to jde-li o souběžně vykonávané funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru 

zastupitelstva, předsedy nebo člena komise rady nebo předsedy nebo člena zvláštního orgánu obce. V ostatních 

případech ani neuvolněným členům zastupitelstva obce kumulovanou odměnu za výkon více funkcí poskytovat 

nelze. Maximální výši odměn, kterou lze poskytnout za měsíc za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným 

členům zastupitelstva (na základě rozhodnutí zastupitelstva obce), stanovuje nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o 

výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků. Uvolněnému členovi zastupitelstva obce 

(podle ustanovení § 72 odst. 1 zákona o obcích) náleží odměna za výkon funkce ze zákona, a to ode dne zvolení 

do uvolněné funkce (tj. do funkce, již zastupitelstvo obce určilo jako funkci, pro kterou budou členové 

zastupitelstva obce uvolněni). Pokud by uvolněný člen zastupitelstva obce vykonával více funkcí (uvolněných i 

neuvolněných), bude mu náležet odměna jen za jednu z nich, a to za tu z jeho funkcí, za kterou náleží nejvyšší 

odměna (srov. § 74 odst. 2 zákona o obcích). Výše odměny, která za výkon příslušné uvolněné funkce náleží a 

bude uvolněnému členovi zastupitelstva obcí vyplácena, je stanovena v příloze nařízení vlády č. 318/2017 Sb. – 

viz příloha č.1. Obsahem návrhu usnesení je i stanovení měsíční odměny členům komisí RM a výborů ZM kteří 

nejsou členy zastupitelstva města. Vyplacení odměny členům komisí RM a výborů ZM kteří nejsou členy 

zastupitelstva města je dále vázáno na Závazný pokyn starosty města Milovice č. 3/2017, kterým se stanovuje 

postup při vyhotovování prezenčních listin komisí Rady města a výborů Zastupitelstva města – viz příloha č. 2. 

Dále bylo v předstihu zaslaném návrhu uvedeno dosavadní usnesení č.116/2017:  

Usnesení ZM č. 116/2017 

schvaluje: 

a) návrh odměn za výkon funkce člena zastupitelstva pro neuvolněné zastupitele za měsíc v následujících 

částkách takto: 

- místostarosta 29 000 Kč 

- člen rady 7 998 Kč 

- předseda výboru/komise 3 500 Kč 

- člen výboru/komise 3 000 Kč 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 999 Kč 

V případě neúčasti neuvolněného člena RM na žádném jednání RM v jednom kalendářním měsíci, byla-li 

alespoň dvě jednání RM svolána, se odměna neuvolněného člena RM (vč. místostarostů) snižuje o 1999 Kč, a to 

za kalendářní měsíc, ve kterém se takové jednání RM konalo. 

V případě neúčasti neuvolněného člena RM na žádném jednání komise / výboru v jednom kalendářním měsíci, 

pokud bylo alespoň jedno jednání komise / výboru, jehož je členem svoláno, se odměna neuvolněného člena RM 

(vč. místostarostů) snižuje o 1 000 Kč, a to za kalendářní měsíc, ve kterém se takové jednání RM konalo. Je-li 

neuvolněný člen RM předsedou komise, platí ustanovení předchozího odstavce o snížení odměny rovněž v 

případě, kdy se nezúčastnil žádného jednání komise / výboru rovněž z toho důvodu, že je jako předseda po dobu 

alespoň 3 kalendářních měsíců po sobě následujících nesvolal. 

V případě neúčasti neuvolněného člena ZM na žádném ZM v jednom kalendářním měsíci, bylo-li alespoň jedno 

jednání ZM svoláno, se odměna neuvolněného člena ZM (vč. člena RM a místostarosty) snižuje o 1 999 Kč, a to 

za kalendářní měsíc, ve kterém se takové jednání ZM konalo. 

V případě, že se člen ZM nezúčastnil dvou po sobě následujících jednání ZM ve dvou různých kalendářních 

měsících, snižuje se výše odměny takového člena ZM o 1 999 Kč rovněž po dobu od počátku kalendářního 

měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém se konalo druhé z výše uvedených jednání ZM, do 

posledního dne kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém se člen ZM jednání ZM 
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opět zúčastnil. 

V případě, že se neuvolněný člen ZM, který je zároveň řadovým členem výboru nebo komise a není členem RM, 

nezúčastnil žádného svolaného jednání komise nebo výboru v jednom kalendářním měsíci, snižuje se jeho 

odměna o částku 1 001 Kč za ten kalendářní měsíc, ve kterém se takové jednání komise/výboru konalo. 

V případě, že se neuvolněný člen ZM, který je zároveň předsedou výboru a není členem RM, v kalendářním 

měsíci nezúčastnil jednání výboru, jehož je předsedou, přestože toto bylo svoláno, nebo jednání výboru ani 

jednou za kalendářní měsíc nesvolal, snižuje se jeho odměna o částku ve výši 1 501 Kč za ten kalendářní měsíc, 

ve kterém se jednání takového výboru konalo. Toto ustanovení se nevztahuje na měsíce červenec a srpen. V 

případě, že se neuvolněný člen ZM, jemuž měla být odměna podle tohoto odstavce snížena o částku 1 501 Kč, 

zúčastnil v příslušném kalendářním měsíci jednání jiného výboru nebo komise, jehož je řadovým členem, snižuje 

se jeho odměna za tento měsíc pouze o částku 500 Kč. 

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva za výkon funkce, který je pověřen k oddávání snoubenců, bude 

zvýšena o 2 000 Kč. 

b) V případě souběhu více funkcí náleží neuvolněnému členovi ZM odměna za funkci, za níž je stanovena 

odměna nejvyšší, souhrnná odměna (za více funkcí) poskytována nebude. 

c) Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018 a v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena 

zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení 

jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do příslušné 

funkce. 

d) Odměna za výkon funkce jmenovaným členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva města, 

bude činit 1 000 Kč za celý kalendářní měsíc a bude podmíněna účastí člena výboru zastupitelstva na jednání 

výboru zastupitelstva v rozsahu alespoň 1x měsíčně. Odměny budou vyplaceny měsíčně. Odměna náleží vždy 

ode dne jmenování do funkce. 

e) Odměna za výkon funkce jmenovaným členům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, 

bude činit 1 000 Kč za celý kalendářní měsíc a bude podmíněna účastí člena komise rady na jednání komise rady 

v rozsahu alespoň 1x měsíčně. Odměny budou vyplaceny měsíčně. Odměna náleží vždy ode dne jmenování do 

funkce. 

f) Odměna za výkon funkce jmenovaným předsedům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, 

bude činit 1 500 Kč za celý kalendářní měsíc a bude podmíněna účastí předsedy komise rady na jednání komise 

rady v rozsahu alespoň 1x měsíčně. Odměny budou vyplaceny měsíčně. Odměna náleží vždy ode dne jmenování 

do funkce. 

Vztah k rozpočtu: 

Odměny členům ZM, členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy Zastupitelstva města budou vypláceny 

ze schváleného rozpočtu na daný kalendářní rok. 

Stanovisko k návrhu: 

Nebylo přijato. 

 

Starosta tak opakovaně konstatoval, že všem zastupitelům byl do jejich emailových schránek v dostatečném 

předstihu zaslán návrh tohoto usnesení k odměňování. Z toho důvodu tak nebude číst celý návrh. Všichni 

zastupitelé pak návrh dostali před hlasováním v tištěné podobě na své stoly.  

Starosta tak s odkazem na výše uvedené přečetl z daného návrhu pouze část s konstatováním, že se jedná o část 

bodu a), tedy že: 

návrh odměn za výkon funkce člena zastupitelstva pro neuvolněné zastupitele za měsíc v následujících částkách 

takto: 

- člen rady 7 998 Kč 

- předseda výboru/komise 3 500 Kč 

- člen výboru/komise 3 000 Kč 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 999 Kč 

 

Protinávrh nebyl vznesen.   

 

Starosta dal hlasovat o návrhu:  

Usnesení č. 128/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

schvaluje: 

předložený návrh, kde za a) je uvedeno, že odměny za výkon funkce člena zastupitelstva pro neuvolněné 

zastupitele za měsíc v následujících částkách takto: 

- člen rady 7 998 Kč 

- předseda výboru/komise 3 500 Kč 

- člen výboru/komise 3 000 Kč 
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- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 999 Kč 

Hlasování: pro 15 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, 

Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Vladimír Vedral, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, 

zdržel se 0.  

Návrh byl schválen. 

 

JUDr. Kristýna Bukovská se k tomuto usnesení vzápětí vyjádřila s tím, že starosta uvedl, že se hlasovalo o 

návrhu, který zastupitelé obdrželi v předstihu, ale tento návrh, který byl doručen v předstihu, nekorespondoval, 

resp. korespondoval jen z části, s tím, co pan starosta přečetl a zajímalo by ji tak, zda se o zbývající části návrhu 

bude také hlasovat, nebo byl návrh přijat tak, jak byl přečten.  

 

Pan starosta na tento dotaz odpověděl, že měl na mysli celý návrh. Na to paní Bukovská odvětila, že to z toho 

nebylo zcela zřejmé a dotázala se, zda je součástí návrhu také všech 7 odstavců bodu a) z předstihu předloženého 

návrhu včetně tedy věty „Odměna neuvolněného člena zastupitelstva za výkon funkce, který je pověřen k 

oddávání snoubenců, bude zvýšena o 2 000 Kč“. Starosta na toto odpověděl, že ano a z procesní opatrnosti řekl, 

že nechá znovu hlasovat o tomto bodu programu tak, aby bylo zřejmé, že se hlasuje celý návrh v předloženém 

znění, tak jak jej zastupitelé v předstihu dostali.  

 

Pan starosta dal hlasovat o návrhu, jehož znění bylo v předstihu zasláno zastupitelům a v tištěné podobě 

předloženo před hlasováním: 

 

Usnesení č. 129/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

schvaluje: 

a) návrh odměn za výkon funkce člena zastupitelstva pro neuvolněné zastupitele za měsíc v následujících 

částkách takto: 

- člen rady 7 998 Kč 

- předseda výboru/komise 3 500 Kč 

- člen výboru/komise 3 000 Kč 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 999 Kč 

V případě neúčasti neuvolněného člena RM na žádném jednání RM v jednom kalendářním měsíci, byla-li 

alespoň dvě jednání RM svolána, se odměna neuvolněného člena RM (vč. místostarostů) snižuje o 1999 Kč, a to 

za kalendářní měsíc, ve kterém se takové jednání RM konalo. 

V případě neúčasti neuvolněného člena RM na žádném jednání komise / výboru v jednom kalendářním měsíci, 

pokud bylo alespoň jedno jednání komise / výboru, jehož je členem svoláno, se odměna neuvolněného člena RM 

(vč. místostarostů) snižuje o 1 000 Kč, a to za kalendářní měsíc, ve kterém se takové jednání RM konalo. Je-li 

neuvolněný člen RM předsedou komise, platí ustanovení předchozího odstavce o snížení odměny rovněž v 

případě, kdy se nezúčastnil žádného jednání komise / výboru rovněž z toho důvodu, že je jako předseda po dobu 

alespoň 3 kalendářních měsíců po sobě následujících nesvolal. 

V případě neúčasti neuvolněného člena ZM na žádném ZM v jednom kalendářním měsíci, bylo-li alespoň jedno 

jednání ZM svoláno, se odměna neuvolněného člena ZM (vč. člena RM a místostarosty) snižuje o 1 999 Kč, a to 

za kalendářní měsíc, ve kterém se takové jednání ZM konalo. 

V případě, že se člen ZM nezúčastnil dvou po sobě následujících jednání ZM ve dvou různých kalendářních 

měsících, snižuje se výše odměny takového člena ZM o 1 999 Kč rovněž po dobu od počátku kalendářního 

měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém se konalo druhé z výše uvedených jednání ZM, do 

posledního dne kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém se člen ZM jednání ZM 

opět zúčastnil. 

V případě, že se neuvolněný člen ZM, který je zároveň řadovým členem výboru nebo komise a není členem RM, 

nezúčastnil žádného svolaného jednání komise nebo výboru v jednom kalendářním měsíci, snižuje se jeho 

odměna o částku 1 001 Kč za ten kalendářní měsíc, ve kterém se takové jednání komise/výboru konalo. 

V případě, že se neuvolněný člen ZM, který je zároveň předsedou výboru a není členem RM, v kalendářním 

měsíci nezúčastnil jednání výboru, jehož je předsedou, přestože toto bylo svoláno, nebo jednání výboru ani 

jednou za kalendářní měsíc nesvolal, snižuje se jeho odměna o částku ve výši 1 501 Kč za ten kalendářní měsíc, 

ve kterém se jednání takového výboru konalo. Toto ustanovení se nevztahuje na měsíce červenec a srpen. V 

případě, že se neuvolněný člen ZM, jemuž měla být odměna podle tohoto odstavce snížena o částku 1 501 Kč, 

zúčastnil v příslušném kalendářním měsíci jednání jiného výboru nebo komise, jehož je řadovým členem, snižuje 

se jeho odměna za tento měsíc pouze o částku 500 Kč. 

Odměna neuvolněného člena zastupitelstva za výkon funkce, který je pověřen k oddávání snoubenců, bude 

zvýšena o 2 000 Kč. 
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b) V případě souběhu více funkcí náleží neuvolněnému členovi ZM odměna za funkci, za níž je stanovena 

odměna nejvyšší, souhrnná odměna (za více funkcí) poskytována nebude. 

c) Odměna bude poskytována ode dne 1. 1. 2018 a v případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena 

zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení 

jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do příslušné 

funkce. 

d) Odměna za výkon funkce jmenovaným členům výborů zastupitelstva, kteří nejsou členy zastupitelstva města, 

bude činit 1 000 Kč za celý kalendářní měsíc a bude podmíněna účastí člena výboru zastupitelstva na jednání 

výboru zastupitelstva v rozsahu alespoň 1x měsíčně. Odměny budou vyplaceny měsíčně. Odměna náleží vždy 

ode dne jmenování do funkce. 

e) Odměna za výkon funkce jmenovaným členům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, 

bude činit 1 000 Kč za celý kalendářní měsíc a bude podmíněna účastí člena komise rady na jednání komise rady 

v rozsahu alespoň 1x měsíčně. Odměny budou vyplaceny měsíčně. Odměna náleží vždy ode dne jmenování do 

funkce. 

f) Odměna za výkon funkce jmenovaným předsedům komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, 

bude činit 1 500 Kč za celý kalendářní měsíc a bude podmíněna účastí předsedy komise rady na jednání komise 

rady v rozsahu alespoň 1x měsíčně. Odměny budou vyplaceny měsíčně. Odměna náleží vždy ode dne jmenování 

do funkce. 

Hlasování: pro 15 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Jaroslav Kužel, 

Mgr. Ondřej Matouš, Stanislav Melichar, Ing. Vladimír Vedral, Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Zdeněk Milata,), proti 0, 

zdržel se 0.  

Návrh byl schválen.  

 

S ohledem na princip lex posterior derogat priori má usnesení č. 129/2018 přednost před usnesením                    

č. 128/2018. 

 

11. Návrh na pověření členů zastupitelstva k přijímání prohlášení o uzavření manželství 

 

Starosta města uvedl, že podle § 11a), odst. 1, zákona č. 304/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 

některých souvisejících zákonů, v platném znění, projeví snoubenci vůli, že spolu vstupují do manželství před 

starostou nebo pověřeným členem Zastupitelstva obce, která je matričním úřadem. Zároveň dle § 108 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, má starosta právo při významných příležitostech a občanských 

obřadech užívat závěsný odznak ČR. Pověřený zastupitel může také závěsný odznak užívat při projevu vůle 

snoubenců, že spolu vstupují do manželství a jiných významných příležitostí jako je např.: Vítání občánků. 

Jako dalšího oddávajícího tedy starosta navrhnul Mgr. Ludmilu Šimkovou, Mgr. Ondřeje Matouše, Ing. Aleše 

Smetáka, Mgr. Luboše Šafránka a Jaroslavu Zatloukalovou, zastupitele města Milovice.  

 

Starosta dal hlasovat o návrhu:  

Usnesení č. 130/2018 

Zastupitelstvo města Milovice  

a) pověřuje člena Zastupitelstva města Milovice Mgr. Ludmilu Šimkovou, Mgr. Ondřeje Matouše, Ing. Aleše 

Smetáka, Mgr. Luboše Šafránka a Jaroslavu Zatloukalovou, k přijetí projevení vůle snoubenců, že spolu vstupují 

do manželství,  

b) pověřuje člena Zastupitelstva města Milovice Mgr. Ludmilu Šimkovou, Mgr. Ondřeje Matouše, Ing. Aleše 

Smetáka, Mgr. Luboše Šafránka a Jaroslavu Zatloukalovou k užívání závěsného odznaku se státním znakem dle 

§ 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, při projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do 

manželství, občanských obřadech a jiných významných příležitostí.  

Hlasování: pro 13 (Lukáš Pilc, Jaroslava Zatloukalová, Mgr. Luboš Šafránek, Ing. Aleš Smeták, František 

Vágner, Mgr. Ludmila Šimková, Jana Hrdličková, Ing. Milan Pour, Jaroslav Kužel, Mgr. Ondřej Matouš, 

Stanislav Melichar, Ing. Vladimír Vedral, Ing. Jiří Hlaváček), proti 0, zdržel se 2 (Mgr. Zdeněk Milata, JUDr. 

Kristýny Bukovská).  

Návrh byl schválen.  
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12.  Závěr  

Pan starosta poděkoval všem za účast, ukončil ustavující zasedání Zastupitelstva města a rozloučil se se 

zastupiteli a přítomnými občany. 

 

 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:55 hodin 

 

Zapsala a zpracovala:    Kontrolu provedl: 

Marie Znamenáčková    Lukáš Pilc 

asistentka kanceláře úřadu                                           starosta města 

 

 

 

 

 

……………………………..   …………………………….. 

 

 

 

 

Zápis z jednání byl vyhotoven dne …………………………….. 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

   

 

Mgr. Ondřej Matouš  Jana Hrdličková 

 

 

 

 

 

……………………………..  ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z jednání byl ověřen dne …………………………….. 

 

 


