
Od: "Ing. Karel Pašek" <kpasek@mupt.cz> 

 

Datum: 18. 12. 2015 6:01 PM 

 

Předmět: Fw[2]: Bod č. 2 do zastupitelstva města - námitka k zápisu 

 

Komu: robert.zeman@centrum.cz 

 

Kopie: 

 

 

 

 

 

Vážené dámy, vážení pánové, předávám se svým stanoviskem na základě požadavku Ing. Bc. Roberta 

Zemana formou mailové zprávy. Na zasedání zastupitelstva města v pondělí 21.12.2015 samozřejmě 

ve vytištěné podobě obdržíte jako doplněk materiálu k bodu č.2 programu jednání"na stůl" Přeji 

hezký páteční večer a klidný víkend 

 

Ing. Karel Pašek 

 

tajemník MěÚ 

 

 

 

 

 

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 

 

http://www.prachatice.eu/ 

 

tel.: +420 388607535 

 

mobil: +420 724124963 

 

fax: +420 388313567 

 

----------------------------------------------------------------------------------- ------ Přeposlaná zpráva ------ Od: 

"Robert Zeman" <robert.zeman@centrum.cz> Komu: "Ing. Karel Pašek" <kpasek@mupt.cz> 

Odesláno: 17.12.2015 8:14:21 Předmět: Bod č. 2 do zastupitelstva města - námitka k zápisu 

2349918b40a4cdff046ff5> 

 

Ahoj Karle, 

 

přečetl jsme si Tvůj materiál a nerozumím Tvé logice. 



 

Nepodstatné věc - informativní sdělení, co nebyly k diskusi, tak obhajuješ jejich zanamenání do 

zápisu, přestože o nich právě jednací řád v bodě 9., odstavci druhém nic neříká. 

 

2349918b40a4cdff046ff5> 

 

Stanovisko: 

 

Záležitost námitky proti zápisu z minulého zastupitelstva města byla samozřejmě řádně projednána s 

příslušnými pracovníky MV ČR (odbor dozoru a kontroly). Dle jejich názoru záznam sdělení do zápisu, 

které má pouze informativní charakter a nemá být řešen v rámci diskuze nebo k němu přijato 

usnesení, není v rozporu se zákonem o obcích nebo Jednacím řádem Zastupitelstva města Prachatice. 

Přesto uznávají můj názor (v podstatě naplňující Tvůj požadavek), že pokud zde vznikají názorové 

střety na této úrovni, může být vhodnější akceptovat navržený přísnější přístup uvedený v důvodové 

zprávě materiálu předkládaného k projednání zastupitelstvem města. 

 

Citace článku 9 odst. 2 jednacího řádu: „V zápise se uvádí den a místo zasedání, počet přítomných 

členů zastupitelstva, schválený program zasedání, podané dotazy a návrhy, průběh a výsledek 

hlasování (jmenovitě) a přijatá usnesení. V případě, že nebylo k předloženému bodu programu přijato 

usnesení pro nedostatečný počet hlasů (usnesení nevzniklo), bude tento bod v zápise uveden 

samostatně.“. 

 

Naopak v případě podaných dotazů, návrhů či stanovisek, které jsou směřovány k diskuzi, je 

povinnost postupovat v souladu s čl. 5 odst. 5, tzn. oznámit požadavek o zaznamenání do zápisu ze 

zasedání či jej předat v písemné podobě prostřednictvím předložených formulářů zapisovatelce. 

906303090ffc1de8 style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Na tuto proceduru 

rovněž vždy při zahájení zasedání zastupitelstva upozorňuje starosta města. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Naopak mají být bez vůle diskutujícího zaznamenány, cituji: "podané dotazy a návrhy". Což jsou právě 

věci okolo přeložky. To však ve svém materiálu naopak vylučuješ. 

 

68674936b1fc210c4092f701 style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"> 

2349918b40a4cdff046ff5> 

 

Stanovisko: viz text uvedený výše. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nakonec ještě skutečnost - Ty sám jsi mi informoval, že M. Malý nechal doplnit zápis o své informace 

až po jednání zastupitelstva, když zapisovatelka zápis tvořila. 

 

Stanovisko: 

 



Předpokládám, že starosta zde měl především záměr upozornit členy zastupitelstva na termíny 

připravovaných akcí (jednání) pro usnadnění jejich časového programu. Zajisté bude vhodné pro 

příští období řešit navrženou formou = požadavek na uvedení v zápisu. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Tvůj materiál, jeho argumentaci nepovažuji za odbornou a ani nestrannou, což je povinnost plynoucí 

z výkonu Tvé funkce tajemníka úřadu. 

 

Stanovisko: Předložený materiál plně respektuje principy zákonných norem. Osobně se k této 

nepříjemné impertinenci z Tvé strany vyjadřovat nebudu, připadá mi to příliš ponižující. Posouzení 

mé odbornosti či nestrannosti ze strany zastupitelstva nechávám na projednání event. diskuzi v rámci 

předmětného bodu programu. 

 

........................................................................................................................................ 

 

Bohužel z mého pohledu legitimizuješ neodborné a zjevně nespravedlivé postupy v jednání v 

samosprávě Prachatic. 

 

Stanovisko: Ani k tomuto Tvému názoru se nevyjadřuji, odkazuji na komentář k předchozímu bodu 

 

Ahoj Robert 

 

P.S. Prosím o předání tohoto mailu všem zastupitelům města před jednáním zastupitelstva. 

 

---------- 

 

 

 

Odesláno z mobilu / Sent from my mobile---------- Přeposlaná zpráva ---------- 

Od: "Ing. Karel Pašek" <kpasek@mupt.cz> 

Datum: 18. 12. 2015 6:01 PM 

Předmět: Fw[2]: Bod č. 2 do zastupitelstva města - námitka k zápisu 

Komu: robert.zeman@centrum.cz 

Kopie:  

 

> Vážené dámy, vážení pánové, 

> předávám se svým stanoviskem na základě požadavku Ing. Bc. Roberta Zemana formou mailové 

zprávy. Na zasedání zastupitelstva města v pondělí 21.12.2015 samozřejmě ve vytištěné podobě 

obdržíte jako doplněk materiálu k bodu č.2 programu jednání"na stůl" 

> Přeji hezký páteční večer a klidný víkend 

> 

> Ing. Karel Pašek 

> tajemník MěÚ 

> 



> 

> Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice 

> http://www.prachatice.eu/ 

> tel.:     +420 388607535 

> mobil: +420 724124963  

> fax:      +420 388313567 

> 

> ----------------------------------------------------------------------------------- 

>   

> ------ Přeposlaná zpráva ------ 

> Od: "Robert Zeman" <robert.zeman@centrum.cz> 

> Komu: "Ing. Karel Pašek" <kpasek@mupt.cz> 

> Odesláno: 17.12.2015 8:14:21 

> Předmět: Bod č. 2 do zastupitelstva města - námitka k zápisu 

>   

> 2349918b40a4cdff046ff5> 

> 

> Ahoj Karle, 

> 

>   

> 

> přečetl jsme si Tvůj materiál a nerozumím Tvé logice. 

> 

>   

> 

> Nepodstatné věc - informativní sdělení, co nebyly k diskusi, tak obhajuješ jejich zanamenání do 

zápisu, přestože o nich právě jednací řád v bodě 9., odstavci druhém nic neříká. 

> 

>   

> 

> 2349918b40a4cdff046ff5> 

> 

> Stanovisko: 

> 

> Záležitost námitky proti zápisu z minulého zastupitelstva města byla samozřejmě řádně projednána 

s příslušnými pracovníky MV ČR (odbor dozoru a kontroly). Dle jejich názoru záznam sdělení do 

zápisu, které má pouze informativní charakter a nemá být řešen v rámci diskuze nebo k němu přijato 

usnesení, není v rozporu se zákonem o obcích nebo Jednacím řádem Zastupitelstva města Prachatice. 

Přesto uznávají můj názor (v podstatě naplňující Tvůj požadavek), že pokud zde vznikají názorové 

střety na této úrovni, může být vhodnější akceptovat navržený přísnější přístup uvedený v důvodové 

zprávě materiálu předkládaného k projednání zastupitelstvem města. 

> 

> Citace článku 9 odst. 2 jednacího řádu: „V zápise se uvádí den a místo zasedání, počet přítomných 

členů zastupitelstva, schválený program zasedání, podané dotazy a návrhy, průběh a výsledek 

hlasování (jmenovitě) a přijatá usnesení. V případě, že nebylo k předloženému bodu programu přijato 



usnesení pro nedostatečný počet hlasů (usnesení nevzniklo), bude tento bod v zápise uveden 

samostatně.“. 

> 

> Naopak v případě podaných dotazů, návrhů či stanovisek, které jsou směřovány k diskuzi, je 

povinnost postupovat v souladu s čl. 5 odst. 5, tzn. oznámit požadavek o zaznamenání do zápisu ze 

zasedání či jej předat v písemné podobě prostřednictvím předložených formulářů zapisovatelce. 

906303090ffc1de8 style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman">Na tuto proceduru 

rovněž vždy při zahájení zasedání zastupitelstva upozorňuje starosta města. 

> 

> ------------------------------------------------------------------------------------------- 

> 

>   

> 

> Naopak mají být bez vůle diskutujícího zaznamenány, cituji: "podané dotazy a návrhy". Což jsou 

právě věci okolo přeložky. To však ve svém materiálu naopak vylučuješ. 

> 

> 68674936b1fc210c4092f701 style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: Times New Roman"> 

> 2349918b40a4cdff046ff5> 

> 

> Stanovisko:  viz text uvedený výše. 

> 

> -------------------------------------------------------------------------------------------  

> 

>   

> 

> Nakonec ještě skutečnost - Ty sám jsi mi informoval, že M. Malý nechal doplnit zápis o své 

informace až po jednání zastupitelstva, když zapisovatelka zápis tvořila. 

> 

>   

> 

> Stanovisko: 

> 

> Předpokládám, že starosta zde měl především záměr upozornit členy zastupitelstva na 

termíny připravovaných akcí (jednání) pro usnadnění jejich časového programu. Zajisté bude vhodné 

pro příští období řešit navrženou formou = požadavek na uvedení v zápisu. 

> 

> ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

> 

>   

> 

> Tvůj materiál, jeho argumentaci nepovažuji za odbornou a ani nestrannou, což je povinnost 

plynoucí z výkonu Tvé funkce tajemníka úřadu. 

> 

>   

> 



> Stanovisko: Předložený materiál plně respektuje principy zákonných norem. Osobně se k této 

nepříjemné impertinenci z Tvé strany vyjadřovat nebudu, připadá mi to příliš ponižující. Posouzení 

mé odbornosti či nestrannosti ze strany zastupitelstva nechávám na projednání event. diskuzi v rámci 

předmětného bodu programu. 

> 

> ........................................................................................................................................ 

> 

>   

> 

> Bohužel z mého pohledu legitimizuješ neodborné a zjevně nespravedlivé postupy v jednání v 

samosprávě Prachatic.  

> 

>   

> 

> Stanovisko: Ani k tomuto Tvému názoru se nevyjadřuji, odkazuji na komentář k předchozímu bodu 

> 

>   

> 

>   

> 

>   

> 

> Ahoj Robert 

> 

>   

> 

>  P.S. Prosím o předání tohoto mailu všem zastupitelům města před jednáním zastupitelstva. 


