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Město Votice
Jana Kocurová
starostka města
Komenského náměstí 700, 259 17  Votice

              
                                                                                                 Votice 21. 5. 2014

Výpis ze Zápisu 18. zasedání Zastupitelstva města ze dne 4. 12. 2013

Město Votice
Zastupitelstvo města

Z Á P I S

z 18. zasedání Zastupitelstva města Votic konaného
dne 4. 12. 2013 od 17:00 hodin v obřadní síni MěÚ Votice

Přítomni:
Mgr. Jiří Čáp, Ing. Viktor Červ, Mgr. Ivana Dvorská, Petr Havlík, Jan Januš, Vlastimil 
Kachlík, Jana Kocurová, Jan Kučera, Bc. Marie Kumštová, Zbyšek Kupský, Milan Němec,
Radek Pohan, Jiří Slavík, Tomáš Válek, Petr Vodňanský, Jana Zelenková, 
Mgr. Jaroslava Ptáčková, tajemnice MěÚ

Omluveni: Luděk Budil, Bc. Jaroslava Pokorná, Milan Šedivý

Program :
I. Zahájení
II. Schválení programu jednání
III. Volba návrhové komise a ověřovatelů
IV. Kontrola plnění usnesení
V. Rozpočtové změny
VI. Rozpočet na rok 2014, rozpočtový výhled
VII. Výzva Oživení o.s.
VIII. Obecně závazné vyhlášky 
IX. Majetkové změny
X. Různé
XI. Podněty občanů a zastupitelů 
XII. Závěr
XIII. Ukončení zasedání
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VII. Výzva Oživení o.s.
Starostka města požádala o přednesení důvodové zprávy k tomuto bodu jednání radního Mgr. 
Jiřího Čápa. Ten uvedl, že na své 40. schůzi dne 11. června 2008 rozhodla Rada města Votic 
ve složení Jana Kocurová, Tomáš Válek, Milan Šedivý (Pavel Křížek byl ze schůze omluven, 
3.6. 2008 se vzdal funkce radního Jan Koláčný),  o podpisu smlouvy o provozování 
komunálních služeb se Společností Compag Votice s.r.o.
Tato smlouva byla v roce 2011 – 2012 prošetřována na základě anonymního podnětu Úřadem 
na ochranu hospodářské soutěže a po zdlouhavém prošetřování a dokládání potřebných 
dokumentů byla městu uložena  Rozhodnutím č.j.: ÚOHS-S166/2012/VZ-
11394/2012/512/JMa pokuta za spáchání správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 2 
písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a to ve výši  
80 000,- Kč. Pokuta byla zaplacena 24. 9. 2012. 
O uložení pokuty městu jednalo Zastupitelstva města na zasedání dne 13. září 2012, aniž by 
bylo přijato rozhodnutí o míře zavinění konkrétních osob či rozhodnutí o vymáhání škody.
Dne 3. října 2013 občanské sdružení Oživení zaslalo městu Votice „Výzvu“, ve které 
upozorňuje na skutečnost, že město je povinno dle ustanovení § 38 odst. 6 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, včas uplatňovat právo na náhradu škody. 
Škoda ve výši 80 000,- Kč byla na základě výzvy občanského sdružení předepsána do 
účetnictví – resp. pohledávek města Votic vůči radním města Votic, Janě Kocurové, Tomáši 
Válkovi a Milanu Šedivému. Výše uvedení radní žádají Zastupitelstvo města Votic o 
prominutí pohledávky ve výši 80 000,- Kč podle ustanovení § 85 písm. f) zákona o obcích. 
Důvodem této žádosti je skutečnost, že jmenovaní radní o majetek obce řádně pečují a 
zasloužili se o rozvoj majetku obce především tím, že svým osobním jednáním a přístupem 
pomohli městu od roku 2008 získat dotace ve výši 109 241 922,- Kč, zároveň svým 
přičiněním ochránili městu majetek tím, že svým osobním jednáním několikrát dosáhli toho, 
že městu byly prominuty již vyměřené odvody za porušení rozpočtové kázně, ke kterému 
došlo před jejich nástupem do funkcí. V roce 2007 dosáhli např. prominutí odvodu a k němu 
vyměřeného penále ve výši 6 646 600,- Kč za porušení rozpočtové kázně v roce 2001 při 
výstavbě 12 BJ Votice. V roce 2010 pak dosáhli prominutí odvodu a k němu vyměřeného 
penále ve výši 9 850 048,- Kč za porušení rozpočtové kázně v roce 2004 při akci 9BJ nad 
Eurestem.
Starostka města Jana Kocurová vyzvala zastupitele, aby se k předloženému návrhu vyjádřili.
Připomínky k předloženému návrhu :
Zbyšek Kupský vyslovil názor, že za činnost v Radě města nesou radní zodpovědnost.
Starostka města Jana Kocurová k tomu uvedla, že ta samá smlouva byla uzavřena v roce 
2001 jejich předchůdci, také na 10 let a byla stále platná. Pokuta byla vyměřena dle 
zohlednění všech skutečností, ve výši úměrné míry provinění, mohla být daleko vyšší.
Reagoval Jan Kučera s tím, že škoda je dle něj daleko větší, došlo k nevypsání výběrového 
řízení, vysoutěžená cena mohla být nižší. Zaplacení pokuty z prostředků města je zaplacení 
z prostředků všech občanů. Přidal se Radek Pohan s tím, že podepsáním smlouvy přišlo 
město o spoustu peněz.
Do toho vstoupil místostarosta Tomáš Válek otázkami, co by město dělalo s platnou 
smlouvou z r. 2001 uzavřenou na 10 let, kterou nikdo neukončil? Co by bylo se zaměstnanci 
Compagu? Byli by všichni bez práce, kdyby město vysoutěžilo nového provozovatele, a tím 
by vlastně zničilo vlastní firmu. Chybou bylo, že tehdy uzavíraný dokument nenazvali 
dodatkem k původní smlouvě. A připomněl také, že celé zjištění se rozpoutalo ne na základě 
zjištění kontrolních orgánů, ale na základě anonymu, obyčejného udání někoho, kdo poměry 
ve městě a ve společnosti Compag dobře znal. Poté následovalo vyšetřování na Policii ČR, 
Ministerstvu vnitra,  Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a následně ještě u Transparenty 
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International, kde po zjištění, že celou kauzu již vyšetřuje ÚOHS, nepožadovali další 
vysvětlování.
Starostka města Jana Kocurová předložila k hlasování návrh usnesení na prominutí 
pohledávky ve výši 80 000,- Kč.
Zastupitelstvo města přijalo usnesení (10 pro, Zbyšek Kupský a Radek Pohan proti, Jan 
Januš, Jan Kučera, Jiří Slavík a Jana Zelenková se zdrželi), kterým:
a) Promíjí radním v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění pozdějších předpisů, pohledávku ve výši 80 000,- Kč, za způsobenou škodu 
vzniklou městu zaplacením pokuty ve výši 80 000,- Kč na základě rozhodnutí ÚOHS viz 
příloha č. 1.

b) Žádosti o prominutí vyhovuje proto, že jmenovaní radní o majetek obce řádně pečují a 
zasloužili se o rozvoj majetku obce především tím, že svým osobním jednáním a 
přístupem pomohli městu od roku 2008 získat dotace ve výši 109 241 922, zároveň svým 
přičiněním ochránili městu majetek tím, že svým osobním jednáním několikrát dosáhli 
toho, že městu byly prominuty již vyměřené odvody za porušení rozpočtové kázně, ke 
kterému došlo před jejich nástupem do funkcí.

c) Pověřuje starostku města podepsáním Dohody o prominutí dluhu podle tohoto usnesení 
odst. a) mezi městem Votice a radním Milanem Šedivým a mezi městem Votice a 
místostarostou Tomášem Válkem, dále pověřuje místostarostu města Tomáše Válka 
podepsáním Dohody o prominutí dluhu mezi městem Votice a starostkou Janou 
Kocurovou podle tohoto usnesení odst. a) viz příloha č. 2.

Usnesení č. 18/13

Zastupitelstvo města na základě projednání žádosti radních Jany Kocurové, Tomáše Válka a 
Milana Šedivého:

a)  Promíjí radním v souladu s ustanovením § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, pohledávku ve výši 80 000,- Kč, za způsobenou 
škodu vzniklou městu zaplacením pokuty ve výši 80 000,- Kč na základě rozhodnutí 
ÚOHS viz příloha č. 1.

b) Žádosti o prominutí vyhovuje proto, že jmenovaní radní o majetek obce řádně pečují a 
zasloužili se o rozvoj majetku obce především tím, že svým osobním jednáním a 
přístupem pomohli městu od roku 2008 získat dotace ve výši 109 241 922, zároveň 
svým přičiněním ochránili městu majetek tím, že svým osobním jednáním několikrát 
dosáhli toho, že městu byly prominuty již vyměřené odvody za porušení rozpočtové 
kázně, ke kterému došlo před jejich nástupem do funkcí.

c) Pověřuje starostku města podepsáním Dohody o prominutí dluhu podle tohoto 
usnesení odst. a) mezi městem Votice a radním Milanem Šedivým a mezi městem 
Votice a místostarostou Tomášem Válkem, dále pověřuje místostarostu města 
Tomáše Válka podepsáním Dohody o prominutí dluhu mezi městem Votice a 
starostkou Janou Kocurovou podle tohoto usnesení odst. a) viz příloha č. 2.

Jana Kocurová
starostka města      
/opatřeno elektronickým podpisem/
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