Z ÁPIS
z 7. zasedání Zastupitelstva města Červený Kostelec
konané dne 2. 11. 2017 v 16:00 hod.
malý sál, Divadla J. K. Tyla, Červený Kostelec
Přítomni:

Jana Kmochová, Richard Bergmann, Michaela Cinková, Ing.. Marcela Franková, Ing. Jiří
Hanuš, Ing. Milan Hrstka, Ing. Pavel Kábrt, Ing. Roman Kejzlar, Vlastimil Klepáček, Marcela
Kollertová, Lukáš Laštovička, DiS., Petr Mědílek, PharmDr. Zuzana Minaříková, Petr Nejman,
Mgr. Štěpán Nosek, Ing. Rostislav Petrák, Jiří Regner, Hana Řezníčková Kukulová, DiS.,
Tomáš Rýdl, Zdeněk Spůra, Jiří Vít, Josef Vondra, Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, Jiří Zachovský,
Ing. Petr Fišer, Irena Petirová, Ing. Jaroslav Kordina, Ing. Věra Udatná, Jiří Prokop, Jiří Prouza,
Ing. Michal Tošovský, Bc. Tomáš Král, Ing. Emil Košut
Jednání řídili: Ing. Rostislav Petrák, starosta
Omluveni:
Ing. Eva Zajíčková
Ověřovatelé: Ing. Marcela Franková, Tomáš Rýdl,
21-20,0,1,S
Zapsal:
Kateřina Macková, Vedení města a radnice
Text zahájení:
Prezenční listiny předloženy
Návrhová komise:
Kmochová Jana, Mědílek Petr, Řezníčková Kukulová Hana Dis
21-18,0,3,S
Volební komise:
Ing. Hanuš Jiří, Cinková Michaela, Vít Jiří
22-19,0,3,S
Předseda volební komise:
Ing. Hanuš Jiří
22-22,0,0,S
Hlasování o programu:
22-22,0,0,S
Hlasováno o přerušení jednání:
24-9,15,0,N
Tento návrh nebyl přijat
Na zasedání je přítomno 24 členů ZM - ZM je usnášeníschopné.
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Schválený program:
Bod

Věc

1.

Způsob odvolání a volby členů rady města

2.

Volební řád zasedání zastupitelstva města

3.

Odvolání členů rady města

4.

Volba členů rady města

5.

Diskuse

K jednotlivým bodům programu:
1.

Způsob odvolání a volby členů rady města
Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá odvolání a volba členů rady města
veřejným hlasováním.
Připomínky:
P. Josef Vondra navrhl způsob hlasování - tajný
P. Nosek - chtěl jsem se zeptat na důvody tajné volby, když v roce 2014 na ustavujícím zasedání
zastupitelstva byli voleni všichni funkcionáři veřejně. Proč by v této chvíli mělo dojít k tajnému hlasování?
P. Vondra - myslím, že jsme v demokracii a mám právo navrhnout tajnou volbu. Myslím, že tajná volba je
demokratická. Zastupitelé, krajští zastupitelé, poslanci, senátoři, i prezident jsou voleni tajně. Nevidím na
tom nic nedemokratického.
P. Nosek - ale my jsme naše volební období zahájili tím, že jsme se rozhodli, že budeme nejen hlasovat
veřejně, ale i zvednutím ruky, aby občané věděli jak, kdo z nás hlasoval. Myslím, že je to jedině správné
řešení.
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Červený Kostelec
I.

schvaluje
tajný způsob hlasování.

přijato, pro:15 proti:7 zdržel:2

2.

Volební řád zasedání zastupitelstva města
Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta
Protože byl schválen tajný způsob volby, byl projednán volební řád, který stanovuje pravidla pro způsob
volby tajné.
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Červený Kostelec
I.

schvaluje
Volební řád pro tajnou volbu.

přijato, pro:15 proti:7 zdržel:2

3.

Odvolání členů rady města
Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta
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Na základě návrhu zastupitele p. Josefa Vondry zaslaného dne 20.10.2017 starostovi města je předložen
tento bod na odvolání členů rady města p. Milana Hrstky a p. Romana Kejzlara.
Odůvodnění navrhovatele p. Josefa Vondry je následující: Důvodem k tomuto bodu je "vyslovení důvěry"
členům rady města, zda mají ve své práci pokračovat. Hlasováním o důvěře jednotlivým členům rady
města se nejlépe demokraticky projeví jejich podpora ze strany jednotlivých zastupitelů a bude tak
jednoznačně rozhodnuto o kvalitě jejich mandátu. Každý ze zastupitelů skládal při vstupu do funkce slib, že
svoji funkci bude vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a je tak nutné zapomenout na
politikaření a vzájemné osobní averze, které v současné době zasahují do práce zastupitelstva i rady
města a vedly k odstoupení tří členů rady.
Připomínky:
Pí Řezníčková - z jakého důvodu potřebujete odvolat p. Hrstku, když je to člověk, který měl nejvíce hlasů
ve volbách a udělal hodně pro Červený Kostelec.
P. Vondra - já proti p. Milanu Hrstkovi nic osobně nemám a dnešní hlasování ukáže, jakou má podporu
zastupitelů.
P. Rýdl - jaký je důvod k odvolání p. Hrstky? Důvod jsem 14 dní hledal, poslouchal, ptal jsem se.
Nedozvěděl jsem se ho. Dozvěděl jsem se, že je střet zájmů s Broďákem. To je potvrzeno, že to střet
zájmů není. Demokraticky tajně rozhodneme o tom, že osobní averze v tomto nehrají roli, ale není důvod
ho odvolat, tak ho odvoláme tajně. Chtěl bych slyšet, jaký je důvod k odvolání.
P. Nosek Š - p. Hrstka byl jeden z nejaktivnějších radních. Radní, který prosazoval věci, které patří do měst
21 století tzn. to, aby např. proměna veřejného prostoru se děla, tak, aby se hledělo na kvalitu nikoli jen na
cenu. Je to člověk zcela na svém místě, iniciativní, aktivní. Je to radní moderního typu. Velice dobře se mi
s ním spolupracovalo. Chceme slyšet jasné důvody, proč je odvoláván. Důvěra rady města je nesmysl,
protože pokud by se hlasovalo o důvěře rady, tak se hlasuje o důvěře rady celé. Neexistuje něco jako
starosta, místostarosta a plus rada města.
Starosta - doplnil bych odbornost Milana Hrstky, co se týká ekonomického pohledu, je v RM přínosem.
Pí Kmochová - chtěla bych říci, že dalším bodem bude odvolání p. Romana Kejzlara, takže budeme zase
vysvětlovat, proč odvoláváme p. Kejzlara? Myslím, že to co je teď, rada města není rada města, když tam
jsou 4 členové. Musíme radu města dovolit. Navrhlo se, že se řadoví členové odvolají nebo neodvolají,
každý tomu můžete dát hlas nebo ne. Pak se budou volit další členové rady města. Takto se to udělalo,
když 3 rezignovali, tak tím poslali radu města do háje s odpuštěním. Proč se budeme dohadovat, jestli tyto
dva jo nebo ne. Vznikly tady takové vášně, píšou se články, které nemají hlavu ani patu. Myslím si, že tajné
hlasování je opodstatněné, protože jsme maloměsto a je zbytečné, aby se lidi na sebe dívali skrz prsty.
Prostě demokraticky zvolíme.
Pí Řezníčková - když dali 3 rezignaci, tak to neznamená, že kvůli tomu odvoláme další dva členy. Není
důvod je odvolávat.
P. Rýdl - nevím, jestli tady zaznělo, že de facto to jsou ty důvody, proč nebudeme dál kandidovat do rady
města jako spoluobčané, takže tě starosto, nemůžeme podpořit.
P. Hrstka - jediný důvod, který jsem v minulosti slyšel je, že provozování kempu Brodský, který je v majetku
města, je ze zákona ve střetu zájmu neslučitelný s výkonem funkce zastupitele, proto jsem požádal
ministerstvo spravedlnosti ČR, aby se k tomu vyjádřili. Podle ministerstva provozování kempu není v
rozporu se zákonem o střetu zájmů.
P. Hruška - příklad z Federálního shromáždění při odvolání Richarda Sachra ministra vnitra. Odvolání
muselo být řádně zdůvodněno. Každý z poslanců se musel postavit a říci odvolávám nebo neodvolávám.
Způsob, jaký byl přijat tady mi připadá podlý a zbabělý.
P. Hanuš - až budeme chtít takovéto hlasování po jménech, tak musí být v jednacím řádů zastupitelstva
města. Tak, jako to má Poslanecká sněmovna a mělo to i Federální shromáždění.
P. Nosek Tomáš - chtěl bych připomenout, že p. Hrstka seděl v radě města několik volebních období a byl
provozovatelem kempu a nikoho tehdy nenapadlo, že byl ve střetu zájmů. Víte, jakým způsobem se
kontrolovalo, aby nezneužil své funkce? Existovala kontrolní komise, která byla složena z lidí, kteří
skutečně něco dělali a kontroly prováděli a nikdy se nic negativního nenašlo. Kdyby chtěla dnešní kontrolní
komise provést kontrolu, tak k tomu nemá žádné překážky. Jenže, bohužel dnešní kontrolní komise je
složena z lidí, kteří se o toto nezajímají. Oni provádí kontrolu, jestli se při vracení kabátu v divadle dávají
lístečky či nikoliv a takovéto důležité věci. Takže logicky nemohou mít čas, aby prováděli kontrolu, tak jak
se vždycky prováděla.
P. Hanuš - není tady otázka odvolání p. Hrstky kvůli střetu zájmů a podle toho se vyjádřím v hlasování.
Kemp Brodský je byznys p. Hrstky, tím to končí a není to důvod pro odvolání.
Pí Řezníčková - můžete říci důvod proč chcete odvolat p. Hrstku?
P. Hanuš - vždyť ho nikdo neodvolává, můžete ho nezakroužkovat.
Pí Franková - myslím si, že p. Nosek Tomáš nečte zápisy z kontrolního výboru, jakou práci odvádíme.
Myslím si, že kontrola kempu Brodský byla provedena řádně a táhla se přes rok na odstranění těch chyb,
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které se tam našly a dokonce se do toho zapojil i finanční výbor. Takže se prosím nenavážejte do
kontrolního výboru, že nepracuje.
Starosta - navrhl přerušení jednání na 10 min.
hlasování rukou: 24-9,0,15,N
Tento návrh neprošel.
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Červený Kostelec
I.

odvolává
1.
z funkce člena rady města p. Hrstku Milana.
Tento návrh nebyl přijat.

nepřijato, pro:12 proti:8 zdržel:4

2.
z funkce člena rady p. Kejzlara Romana.
Tento návrh nebyl přijat.
nepřijato, pro:0 proti:16 zdržel:8

4.

Volba členů rady města
Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta
Na základě odstoupení členů rady města bude provedena volba nových členů.
Návrhy kandidátů na člena rady města:
I. Ing. Rostislav Petrák, starosta navrhl za člena rady města Lukáše Laštovičku Dis.
II. Ing. Rostislav Petrák, starosta navrhl za člena rady města Tomáše Rýdla
III. Ing. Rostislav Petrák, starosta navrhl za člena rady města Řezníčkovou Kukulovou Hanu Dis.
IV. Richard Bergmann, místostarosta navrhl za člena rady města Petra Nejmana
Všichni navržení vyslovili se svojí kandidaturou souhlas.
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Červený Kostelec
I.

volí
1.
členem rady města Lukáše Laštovičku Dis.

přijato, pro:15

2.

členem rady města Rýdla Tomáše.

přijato, pro:17

3.
členkou rady města Řezníčkovou Kukulovou Hanu Dis.
Tento návrh nebyl přijat.
nepřijato, pro:9

4.

členem rady města Nejmana Petra.

přijato, pro:16

5.

Diskuse
Předkladatel: Ing. Rostislav Petrák, starosta
P. Krátký - vznesl připomínku k paní Valáškové, která vykonává u města Červený Kostelec veřejně
prospěšné práce pod vlivem alkoholu.
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Starosta - paní Valáškovou jsem měl před časem na osobním pohovoru. Měla s alkoholem v minulosti
problémy. Řekl jsem ji, aby si na toto dávala pozor. Je to pracovník veřejně prospěšných prací, jsou to
pracovníci, kteří nám jsou přiděleni z úřadu práce.
P. Košut - víme o tomto problému, z úřadu práce nás přesto žádali, aby u nás pracovala. Podle informací
p. Středy, který ji měl na starosti, tak říkal, že s ní v poslední době nebyly problémy.
P. Krátký - a včera bylo co? Přišla ve 13 hodin tupá. Dneska byla už v 10 hodin doma.
P. Košut - dnes měla pí Valášková propustku k lékaři.
Předloženo bylo následující usnesení
Zastupitelstvo města Červený Kostelec
I.

bere na vědomí
připomínky členů ZM a občanů.

Ing. Rostislav Petrák, starosta

Richard Bergmann, místostarosta

Ing. Marcela Franková

Tomáš Rýdl
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