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Město Český Brod 
Zápis 

1. řádné jednání zastupitelstva města, konané dne 
31. října 2018 v 18:00 hod. 
v místě: KD Svět - velký sál 

 
Přítomni:   Hájek Václav, Mgr. Havlíček Jiří, Ing. Hovorková Lucie, Charvát Tomáš, Mgr. 
Janík Pavel, Mgr. Klinecký Tomáš, Ing. Kokeš Jaroslav, Korec Václav, Mgr. Kratochvílová 
Jana, Kulhánková Jana, Ing. Majer Milan, Bc. Málek Metoděj, PhDr. Mrvík Vladimír Jakub 
Ph.D., Bc. Nekolný Jakub, Mgr. Slavík Jiří, Bc. Stuchl Jiří, Ing. Sýkora Jaroslav, MVDr. 
Talacko Jaroslav,  Ing. Ulík Filip, Vlasák Martin 
 
Omluveni:   Ing. Šmejkalová Lucie  
 
Přítomni přizvaní:   
 
Předsedající: Jakub Nekolný 
 
Zapsal: Michaela Vomáčková, Petronela Matějková 
 
Příloha zápisu: Usnesení zastupitelstva města č. 71/2018 - 85/2018 
 
Volební komise: Bc. Metoděj Málek, Mgr. Jana Kratochvílová, Martin Vlasák 
 
Návrhová komise:   Jana Kulhánková, PhDr. Vladimír Jakub Mrvík Ph.D. 
 
Ověřovatelé zápisu:   Korec Václav, Ing. Majer Milan 
 
 
 
Ustanovující zasedání zastupitelstva města Český Brod zahájil Bc. Jakub Nekolný v 18:05 
hodin. Dále konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o konání zasedání byla 
vyvěšena na úřední desce a že je přítomno 20 nově zvolených zastupitelů a je tudíž 
usnášeníschopné. Bc. Nekolný seznámil přítomné s průběhem jednání, které bude 
rozděleno do 3 bloků: 1) zpráva o průběhu voleb, 2) složení slibu zastupitelů, 3) řádné 
jednání dle programu. 
Poté omluvil z jednání Ing. Lucii Šmejkalovou ze zdravotních důvodů a požádal Mgr. Kláru 
Uldrichovou MPA o přečtení zprávy o průběhu voleb. 
Mgr. Uldrichová MPA přednesla zprávu o průběhu a výsledcích komunálních voleb, které se 
konaly 5. a 6. října 2018. Tato zpráva je přílohou originálu tohoto zápisu. 
Bc. Nekolný poděkoval Mgr. Uldrichové MPA za přečtení zprávy, práci registračního úřadu a 
hladký průběh voleb. Poté přistoupil ke složení slibů všech zastupitelů.  
Přečetl slib a vyzval jmenovitě přítomné členy zastupitelstva města ke složení slibu 
pronesením slova „slibuji“ a stvrzením jejich podpisem na připraveném archu. Následně Bc. 
Jakub Nekolný složil slib do rukou Mgr. Pavla Janíka a stvrdil ho svým podpisem. Uvedl, že 
Ing. Šmejkalová složí slib na příštím jednání zastupitelstva. Znění slibu včetně podpisů 
jednotlivých členů zastupitelstva je přílohou originálu tohoto zápisu.  
 
 
Program pro - 1. řádné jednání zastupitelstva města 
 
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva města 
2. Schválení programu jednání 
3. Určení způsobu volby starosty, místostarosty (ů), rady města a iniciativních a kontrolních 
orgánů zastupitelstva města 
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4. Volba návrhové komise 
5. Schválení jednacího řádu zastupitelstva města 
6. Schválení volebního řádu 
7. Volba volební komise 
8. Určení počtu místostarostů a určení funkce, které budou členové zastupitelstva vykonávat 
jako dlouhodobě uvolnění/neuvolnění 
9. Volba starosty města 
10. Volba místostarosty či místostarostů města 
11. Určení počtu členů rady města 
12. Volba členů rady města 
13. Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 
14. Volba předsedy finančního výboru 
15. Volba předsedy kontrolního výboru 
 
   
 
 
 
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva města 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dle zákona o obcích je potřeba určit ověřovatele zápisu. Navrhujeme dle zaběhnuté praxe 
dva ověřovatele zápisu. Jako zapisovatelku ustavujícího zasedání zastupitelstva města 
navrhujeme Michaelu Vomáčkovou a Petronelu Matějkovou. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Bc. Jakub Nekolný navrhl ověřovateli zápisu z ustavujícího jednání zastupitelstva města 
Václava Korce a Ing. Milana Majera. Poté se dotázal, zda navržení ověřovatelé souhlasí. 
Oba výše uvedení ověřovatelé souhlasili. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani 
připomínky. 
Bylo přistoupeno k hlasování o usnesení doplněném dle návrhu. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 71/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      určuje 
 
   ověřovateli zápisu Václava Korce a Ing. Milana Majera. 
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2. Schválení programu jednání 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
  
Bc. Nekolný seznámil přítomné s návrhem programu dnešního zasedání. Zeptal se, zda 
někdo z přítomných zastupitelů má nějaké připomínky nebo návrhy na jeho změnu. Jelikož 
se nikdo nepřihlásil, dal o programu hlasovat. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 72/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   následující program ustavujícího zasedání: 
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele zápisu ze zasedání zastupitelstva města 
2. Schválení programu jednání 
3. Určení způsobu volby starosty, místostarosty (ů), rady města a iniciativních a kontrolních 
orgánů zastupitelstva města 

4. Volba návrhové komise 
5. Schválení jednacího řádu zastupitelstva města 
6. Schválení volebního řádu 
7. Volba volební komise 
8. Určení počtu místostarostů a určení funkce, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolnění/neuvolnění 
9. Volba starosty města 
10. Volba místostarosty či místostarostů města 
11. Určení počtu členů rady města 
12. Volba členů rady města 
13. Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 
14. Volba předsedy finančního výboru 
15. Volba předsedy kontrolního výboru 

 
  
3. Určení způsobu volby starosty, místostarosty (ů), rady města a iniciativních a 
kontrolních orgánů zastupitelstva města 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Dle návrhu jednacího řádu se hlasování provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje 



 

 4 

zastupitelstvo. Nerozhodne-li zastupitelstvo o způsobu hlasování, proběhne hlasování 
veřejně. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
  
Bc. Nekolný navrhl způsob volby starosty, místostarosty(ů) a rady města tajně a dále volbu 
předsedy a členů finančního a kontrolního výboru veřejně. Poté se dotázal, zda má někdo 
nějaké připomínky. 
Vzhledem ke skutečnosti, že nebyly vzneseny protinávrhy, dal Bc. Nekolný hlasovat 
předloženém návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 73/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
a) tajný způsob volby starosty, 
b) tajný způsob volby místostarosty (ů), 
c) tajný způsob volby členů rady města, 
d) veřejný způsob volby předsedy a členů finančního výboru, 
e) veřejný způsob volby předsedy a členů kontrolního výboru. 
  
 
 
4. Volba návrhové komise 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Návrhová komise bývá dvoučlenná. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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Bc. Nekolný navrhl návrhovou komisi ve složení: Jana Kulhánková, PhDr. Vladimír Jakub 
Mrvík Ph.D., navržení souhlasili a upozornil, že dle platného jednacího řádu je tato komise 
dvoučlenná.  
Nebyly vzneseny protinávrhy ani připomínky, proto dal Bc. Nekolný hlasovat o navržené 
komisi. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 74/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      volí 
 
   návrhovou komisi ve složení: Jana Kulhánková, PhDr. Vladimír Jakub Mrvík, Ph.D. 
  
 
5. Schválení jednacího řádu zastupitelstva města 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Jednání zastupitelstva města se řídí jednacím řádem. Stávající jednací řád jsme upravili dle 
platné legislativy a dle zavedené praxe. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Bc. Nekolný dal prostor pro vznesení protinávrhů a připomínek. Nikdo se nepřihlásil, a proto 
dal o předloženém návrhu usnesení na schválení jednacího řádu hlasovat. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 75/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   jednací řád zastupitelstva města Český Brod, který je nedílnou součástí originálu zápisu. 
  
 
6. Schválení volebního řádu 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Volební řád upravuje proces volby členů rady města včetně starosty a místostarosty či 
místostarostů a poradních a iniciativních orgánů města. 
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
  
Bc. Nekolný uvedl, že každá strana má právo, dle předloženého volebního řádu, jmenovat 
svého kandidáta do volební komise, ale navrhl, aby byla volební komise tříčlenná. Poté se 
dotázal, zda má někdo dotaz či připomínku k volebnímu řádu či k dané změně. Nikdo 
nevyslovil námitku, ani se nepřihlásil do diskuse, proto nechal hlasovat o předloženém znění 
návrhu usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 76/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      schvaluje 
 
   volební řád, který je nedílnou součástí originálu zápisu. 
  
 
7. Volba volební komise 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Volební komise bude volena jen v případě, že se bude hlasovat tajnou volbou. Komise by 
měla mít lichý počet členů a mezi sebou si zvolí předsedu. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
  
Bc. Nekolný navrhl tříčlennou porotu do volební komise a doplnil jména:  
Mgr. Janu Kratochvílovou za TOP 09 
Bc. Metoděje Málka za SNK Českobroďák 
Martina Vlasáka za ODS 
Bc. Nekolný dal o složení volební komise hlasovat. 
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s c h v á l e n o (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 77/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      volí 
 
   volební komisi ve složení: Bc. Metoděj Málek, Mgr. Jana Kratochvílová, Martin Vlasák. 
  
 
8. Určení počtu místostarostů a určení funkce, které budou členové zastupitelstva 
vykonávat jako dlouhodobě uvolnění/neuvolnění 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno volit starostu, místostarostu či místostarosty obce a 
stanovit počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva pro výkon funkce.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
 
 
  
Bc. Nekolný přistoupil k dalšímu bodu jednání a navrhl vrátit se k zavedenému modelu, aby 
byl jeden starosta a jeden uvolněný místostarosta. Otevřel diskuzi a dotázal se, zda má 
někdo připomínky. Nikdo se nepřihlásil, proto nechal hlasovat o upraveném znění návrhu 
usnesení. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 78/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      určuje 
 
   počet místostarostů na 1.  
 
 
II.      určuje 
 
   že pro výkon funkce starosty města a místostarosty města budou členové zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněni. 
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9. Volba starosty města 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Návrhy na kandidáty na starostu města mohou předkládat členové zastupitelstva. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
  
Bc. Nekolný vyzval zastupitele k podání návrhů na kandidáty. 
MVDr. Talacko navrhl na místo starosty Bc. Jakuba Nekolného. 
Bc. Nekolný poděkoval a kandidaturu přijal. Poté požádal členy volební komise, aby se 
odebrali do vedlejší místnosti, kde si určí předsedu komise. 
Členové volební komise se vrátili po krátké chvíli do sálu. Mgr. Jana Kratochvílová oznámila, 
že předsedou volební komise zvolili Martina Vlasáka. 
Bc. Nekolný oznámil, že bude probíhat tajná volba starosty a předal slovo Martinu Vlasákovi, 
předsedovi volební komise. 
Martin Vlasák připomněl jak hlasovat při tajné volbě (viz schválený volební řád), poté na 
dotaz jednoho zastupitele způsob volby zopakoval. Hlasovací lístky byly vydány proti 
podpisu jednotlivých členů zastupitelstva, hlasovalo se postupně dle abecedy od pana Hájka. 
Po provedení tajné volby, následně proběhlo sčítání hlasů. 
Martin Vlasák za volební komisi seznámil s výsledkem volby starosty: 
Bc. Jakub Nekolný – obdržel z 19 odevzdaných platných hlasovacích lístků 16 hlasů. 
Bc. Nekolný byl zvolen starostou města. 
Bc. Nekolný poděkoval za hlasy voličů a zastupitelů, kteří ho zvolili, a dodal, že se bude 
snažit být starostou pro všechny občany a snažit se spolupracovat se všemi zastupiteli.  
  
 
 
                                                                                                 Usnesení č. 79/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      volí 
 
   starostou města Český Brod Bc. Jakuba Nekolného. 
  
 
10. Volba místostarosty či místostarostů města 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Návrhy na kandidáty na místostarostu či místostarosty města mohou předkládat členové 
zastupitelstva. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
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3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Bc. Nekolný přistoupil k volbě uvolněného místostarosty.  
Mgr. Kratochvílová navrhla Mgr. Klineckého. 
Mgr. Klinecký kandidaturu přijal. 
Martin Vlasák opět sdělil možnosti volby, poté vyzval zastupitele k tajné volbě místostarosty. 
Hlasovací lístky byly vydány proti podpisu jednotlivých členů zastupitelstva, hlasovalo se 
postupně dle abecedy od pana Hájka. 
Proběhla tajná volba místostarosty. Poté předseda komise seznámil přítomné s výsledkem 
volby místostarosty: 
Místostarostou byl zvolen Mgr. Tomáš Klinecký, když z 20 odevzdaných platných 
hlasovacích lístků obdržel 14 hlasů. 
Mgr. Klinecký poděkoval za zvolení. 
Bc. Nekolný pogratuloval Mgr. Klineckému. 
  
 
 
                                                                                                 Usnesení č. 80/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      volí 
 
   místostarostou města Český Brod Mgr. Tomáše Klineckého. 
  
 
11. Určení počtu členů rady města 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Rada obce musí mít dle zákona o obcích vždy lichý počet členů a její počet členů nesmí 
přesáhnout více jak třetinu členů zastupitelstva. Nejnižžší možný počet je dle zákona 5. V 
případě našeho města jsou pouze dvě možnosti, 5 nebo 7 členů rady města. Doposud rada 
města Český Brod pracovala v 7 lidech.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
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Bc. Nekolný navrhl jako doposud schválit 7 člennou radu města, s tím, že je potřeba dovolit 
ještě 5 členů. Poté otevřel diskusi k tomuto návrhu. Nikdo se do diskuse nepřihlásil, proto dal 
o návrhu hlasovat. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 81/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      určuje 
 
   počet členů rady města na 7. 
  
 
12. Volba členů rady města 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Návrhy na kandidáty na členy rady města mohou podávat členové zastupitelstva města. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
 
 
 
  
Bc. Nekolný přistoupil k volbě rady města. Rada města bude 7 členná (automaticky jsou 
členy starosta a místostarosta). Poté navrhl za ODS Ing. Majera. 
Mgr. Klinecký navrhl za TOP 09 Ing. Ulíka. 
J. Kulhánková navrhla za SNK-Zájmy Českého Brodu Mgr. P. Janíka. 
PhDr. Mrvík Ph.D. navrhl za Pro Brod T. Charváta a za STAROSTY A NEZÁVISLÉ Bc. 
Stuchla. 
Všichni navržení zastupitelé vyjádřili souhlas s kandidaturou. 
Bc. Nekolný požádal předsedu volební komise Martina Vlasáka o zahájení tajné volby. 
Martin Vlasák zahájil volbu předáním volebních lístků oproti podpisu a následně byla 
provedena tajná volba. Poté za volební komisi seznámil s výsledkem volby členů RM: 
Ing. Milan Majer – obdržel z 20 odevzdaných platných hlasovacích listů 17 hlasů, 
Ing. Filip Ulík - obdržel z 20 odevzdaných platných hlasovacích listů 18 hlasů, 
Mgr. Pavel Janík - obdržel z 20 odevzdaných platných hlasovacích listů 15 hlasů, 
Tomáš Charvát - obdržel z 20 odevzdaných platných hlasovacích listů 18 hlasů, 
Bc. Jiří Stuchl - obdržel z 20 odevzdaných platných hlasovacích listů 16 hlasů. 
Bc. Nekolný nově zvoleným radním pogratuloval a poděkoval za hladký průběh hlasování. 
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                                                                                                 Usnesení č. 82/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      volí 
 
   členy rady města Český Brod: Mgr. Pavla Janíka, Ing. Milana Majera, Tomáše Charváta, 
Ing. Filipa Ulíka, Bc. Jiřího Stuchla. 
  
 
13. Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich členů 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Kontrolní a finanční výbor jsou poradními a iniciativními orgány zastupitelstva a jejich zřízení 
je dle zákona o obcích povinné. 
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
 
  
Bc. Nekolný poděkoval volební komisi. Poté přistoupil k zřízení finančního a kontrolního 
výboru, který musí být zřízen ze zákona. Bc. Nekolný navrhl, aby oba výbory měly 7 členů a 
požádal o návrhy členů výborů z volebních stran, kteří se ale budou volit na příštím zasedání 
zastupitelstva. Otevřel diskusi k návrhu. 
Nikdo se do diskuse nepřihlásil, proto nechal hlasovat o uvedeném návrhu počtu členů 
výborů. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
                                                                                                 Usnesení č. 83/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      zřizuje 
 
   finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor bude 7 členný, kontrolní výbor bude 7 
členný. 
  
 
14. Volba předsedy finančního výboru 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Finanční výbor je poradním a iniciativním orgánem zastupitelstva města a jeho zřízení je dle 
zákona o obcích povinné. 
Předsedu lze zvolit buď přímo zastupitelstvem obce nebo následně mezi zvolenými členy 
výboru. Upřednostňujeme první možnost.  
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2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Bc. Nekolný navrhl na předsedu finančního výboru Janu Kulhánkovou, která svou funkci 
vykonávala dobře.  
J. Kulhánková se jmenováním souhlasila. 
Bc. Nekolný otevřel diskusi, nikdo se nepřihlásil, proto přečetl návrh usnesení a dal o něm 
hlasovat. 
  
 
s c h v á l e n o (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 84/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      volí 
 
   předsedou finančního výboru Janu Kulhánkovou. 
  
 
15. Volba předsedy kontrolního výboru 
 
1) Informace o materiálu pro RM (ZM) 
Kontrolní výbor je poradním a iniciativním orgánem zastupitelstva obce a jeho zřízení je dle 
zákona o obcích povinné. 
Předsedu lze zvolit buď přímo zastupitelstvem obce nebo následně mezi zvolenými členy 
výboru. Upřednostňujeme první možnost.  
 
2) Návrh odboru na řešení (doporučení – zamítnutí) 
 
 
3) Dopady řešení na rozpočet města 
 
 
4) Vazba na Strategický plán či jiné dokumenty města 
 
 
5) Soulad se Směrnicí pro zadávání zakázek malého rozsahu 
 
 
  
Bc. Nekolný uvedl, že zvykem je, aby byl předsedou kontrolního výboru kandidát z nejsilnější 
opoziční strany. Poté navrhl jako předsedu kontrolního výboru Bc. Metoděje Málka a dotázal 
se, zda se jmenováním Bc. Málek souhlasí. 
Bc. Málek se jmenováním souhlasil. 
Bc. Nekolný otevřel diskusi, nikdo se nepřihlásil, proto přečetl návrh usnesení a dal o něm 
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hlasovat. 
 
s c h v á l e n o (Pro: 19, Proti: 0, Zdržel se: 1) 
                                                                                                 Usnesení č. 85/2018 
Zastupitelstvo města 
 
I.      volí 
 
   předsedou kontrolního výboru Bc. Metoděje Málka. 
 
 
 
 
 
Bc. Nekolný otevřel obecnou rozpravu a poprosil návrhovou komisi o souhrn dnešního 
jednání. 
Do obecné rozpravy se nikdo nepřihlásil. 
Návrhová komise přečetla všechna usnesení, která byla na dnešním jednání schválena. 
Bc. Nekolný poděkoval návrhové komisi.  
Poté pozval nově zvolené zastupitelé na příští jednání zastupitelstva města, které se 
uskuteční 28.11.2018 od 18:00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice. 
Bc. Nekolný poděkoval všem nově zvoleným zastupitelům a občanům za jejich účast a 
popřál hezký zbytek večera. 
 
 
Jednání bylo ukončeno ve 19:33 hodin. 
 
 
Znění zápisu bylo vyhotoveno dne 02.11.2018 
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

Bc. Jakub Nekolný     Mgr. Tomáš Klinecký    
starosta města     místostarosta města 
 
 
 
 
Václav Korec      Ing. Milan Majer 
ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu 
 

 
 
 
 


