
Dobrý den,        Slaný, 4. 3. 2015 
 
v návaznosti na č.j. MV-25784-2/ODK-2015 bych chtěl požádat o radu, resp. upřesnění v 
následující záležitosti: 
 
Rada města Slaný dne 4. 2. 2015 přijala usnesení č. 014/09/2015 o přípravě výběrových řízení 
na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací. Toto usnesení po svém zveřejnění 10. 2. 
vzbudilo nevoli u větší části zastupitelstva (a to napříč politickým spektrem).  Záležitost byla 
projednávána v rámci diskuse na posledním uskutečněném zasedání zastupitelstva někdy po 
půlnoci z 11. na 12. 2 2015. Kdyby nedošlo k odchodu několika zastupitelů před koncem jednání 
zastupitelstva (z nichž minimálně 3 opoziční zastupitelé by pro usnesení hlasovali), usnesení 
navrhující pozastavení výkonu rozhodnutí rady města č. 014/09/2015 ze dne 4. 2. 2015 o 
přípravě výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem řízených organizací, by bylo 
schváleno ve znění Zastupitelstvo města žádá starostu města o pozastavení výkonu rozhodnutí 
rady města č. 014/09/2015 ze dne 4. 2. 2015 o přípravě výběrových řízení na vedoucí 
funkcionáře městem řízených organizací a zrušení již vyhlášených výběrových řízení.  
 
Dotaz č. 1: Z vyjádření č.j. MV-25784-2/ODK-2015 je dovozováno, že by takové usnesení 
odporovalo zákonu o obcích. Je to pravda? 
 
Dotaz č. 2: Jestliže je zastupitelstvo nejvyšším orgánem obce, jakým způsobem může dát v tomto 
případě najevo svůj nesouhlas s usnesením rady? 
 
Usnesení rady ve své podstatě obchází standardní postup výběrových řízení, která bývají 
vyhlašována na místa uprázdněná či na místa, kde dosavadní ředitelé či vedoucí pracovníci byli 
odvoláni. V tomto případě usnesení rady umožňuje plošně vypisovat výběrová místa na veškerá 
místa vedoucích funkcionářů městem řízených organizací, kteří však nebyli odvoláni, 
s odůvodněním, že se též mohou přihlásit. Ze tří dosud vyhlášených výběrových řízení bylo jedno 
pod tlakem veřejnosti i odborné veřejnosti zrušeno, resp. odloženo (VŘ na ředitele nemocnice), 
další je diskriminační již prvním ze zveřejněných požadavků na uchazeče, kterým je požadované 
vysokoškolské vzdělání (VŘ na ředitele Víceúčelové sportovní haly), které však současný ředitel 
VSH, který je v této funkci od roku 2008, nesplňuje. Poslední VŘ je na funkci velitele městské 
policie s tím, že všechna tři VŘ byla vyhlášena jen na úřední desce města v délce 14+2dny.  
 
Dotaz č. 3: V odpovědi č.j. MV-25784-2/ODK-2015  je řečeno, že pravomocí pozastavit 
rozhodnutí rady je nadán pouze starosta obce, a to na základě ust. § 105 zákona o obcích, pokud 
má za to, že je nesprávné. Jakým způsobem může zastupitelstvo většinou hlasů přimět starostu 
k tomu, aby „měl za to, že usnesení rady je nesprávné“ a pozastavil ho?  
 
Dotaz č. 4: 
V odpovědi č.j. MV-25784-2/ODK-2015  je řečeno že MV zastává názor, že zastupitelstvo obce 
jakožto její vrcholný orgán může rozhodnout bez předchozího rozhodnutí starosty dle § 105 
zákona o obcích o zrušení takového usnesení rady, které bylo přijato v nevyhrazené pravomoci 
rady. Je usnesení o plošném vyhlášení výběrových řízení na vedoucí funkcionáře městem 
řízených organizací, kteří však nebyli odvoláni a ani jim nebylo vytknuto žádné pochybení či 
zaslán vytýkací dopis (ani jinak nebylo veřejně sděleno žádné jejich pracovní pochybení či 
nesplnění požadovaných úkolů) možno považovat za nevyhrazenou či vyhrazenou pravomoc 
rady města? 
 
Protože dnešního dne byla podána žádost o svolání zastupitelstva města, podepsaná více než 1/3 
zastupitelů, mělo by být do 21 dnů svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva, které se bude 
záležitostí zabývat. Protože se zdá, že ke svolání dojde již do 8 -9 dnů, mohl bych, prosím, 
požádat o zaslání odpovědi do 13.3.?   
 
S poděkováním za ochotu a pozdravem 
 
Pavel Bartoníček, zastupitel města Slaný  


