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Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva města Lázně Bohdaneč dne 13. 4. 2022
Šebek: přivítal zastupitele města na zasedání prohlášením, že jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a na
úřední desce zveřejněno dne 1. 4. 2022. Zápis ze ZM č. 18 byl podepsán a ověřen, nebyly k němu vzneseny
žádné připomínky a je zde k nahlédnutí.
Začátek jednání: 17:00 hod.
Přítomno: 14 členů zastupitelstva města – zasedání je usnášeníschopné.
Omluveni: 1 (Trojan)
Zapisovatelkou je určena: Věra Šajtarová
Šebek navrhl složení návrhové komise: Antal, Heřman, Horáček
Jiný návrh, není.
Hlasování
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Šebek navrhl ověřovatele zápisu: Novotná, Kvapil
Jiný návrh, není.
Hlasování
pro: 14

proti: 0

zdržel se: 0

Šebek: předkládám návrh programu ke schválení
1. Různé – 1a) Řešení problému ve věci tajemníka městského úřadu
Šebek: má někdo jiný návrh? Nemá.
Hlasování
pro: 14
Program byl schválen.

proti: 0

zdržel se: 0

1. Různé – 1a) Řešení problému ve věci tajemníka městského úřadu
Šebek: důvodová zpráva
Dne 23. 2. 2022 byl Krajským soudem v Hradci Králové – pobočka Pardubice vyhlášen, v řízení vedeném pod sp.
zn. 27 Co 269/2021, rozsudek, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Pardubicích č.j. 27 C 75/2017680 ze dne 10. 8. 2021. Těmito rozsudky bylo konstatováno, že výpověď z pracovního poměru tajemníka
Městského úřadu Lázně Bohdaneč J. M., která byla dána zaměstnavatelem dne 16. 11. 2016, je neplatná.
Vzhledem k tomu by měla být J. M. přidělována práce odpovídající této pracovní pozici. S ohledem na tento
rozsudek byla na jednání rady města dne 9. 3. 2022 přijata dvě usnesení:
- 94.17 Rada města rozhoduje, že práce bude zadávána jen jednomu ze zaměstnanců v pozici tajemníka a úkoly
tajemníka bude plnit pouze tato jedna osoba, a to J. V..
- 94.18 Rada města ukládá starostovi vyrozumět druhého zaměstnance na pozici tajemníka, J.M. o vzniku
překážek v práci na straně zaměstnavatele přípisem v navrhovaném znění podle přílohy. T: ihned.
S ohledem na výše uvedené Město prostřednictvím starosty iniciovalo dvě jednání s M. ve věci řešení problému
dvou tajemníků. Na prvním jednání dne 7. 3. 2022 M. navrhl ukončit svůj pracovní poměr mimosoudní dohodou
za podmínky, že Město mu vyplatí částku 60 x 50 000,- Kč s tím, že nepožaduje žádné další náhrady, tj. Město
zaplatí na účet M. 3,000.000,- Kč a M. současně podepíše, bez
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dalšího, dohodu o skončení pracovního poměru. Na druhém jednání dne 22. 3. 2022 M. sdělil, že má další
nároky, které byly následně dne 30.3.2022 písemně doručeny Městu od advokátní kanceláře zastupující
M. (viz. příloha č. 1). Kromě již zmíněného vyplacení veškerého ušlého platu za období od 1. 2. 2017 do 16. 3.
2022 požaduje, aby jeho pracovní poměr byl ukončen dohodou k poslednímu dni 12. kalendářního měsíce po
obdržení vyrovnání veškerého ušlého platu od 1.2.2017 do 16.3.2022, přičemž po celou tuto dobu mu nebude
zadávána práce a bude pobírat náhradu mzdy ve výši 100% průměrného výdělku, a dále požaduje odstupné ve
výši tří měsíčních platů v souladu s platebním výměrem ze dne 17. 3. 2022.
Otevírám rozpravu a zároveň se hlásím. Navrhuji, aby se provedla tajná volba ohledně tohoto bodu, neboť se
jedná o velmi citlivou záležitost a vždy, když jsme toto projednávali, tak jsme prováděli tajnou volbu, abychom se
mohli rozhodnout svobodně a volně. Předávám návrhové komisi návrh usnesení k tajnému hlasování.
Nyní se můžete k tomuto vyjadřovat.
Štěpanovský: jednání s M. jsem se zúčastnil také já
Kořínek: máme jiné možnosti, řešilo se to s právníky?
Šebek: návrh právní kanceláře M. jste měli v příloze tohoto bodu již minulý čtvrtek a bylo to vloženo do
repozitáře.
Ještě někdo se hlásí do rozpravy? Nikdo, uzavírám rozpravu a prosím návrhovou komisi o přečtení mého návrhu
usnesení.
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Schvaluje tajné hlasování k usnesením o bodu 1a) Řešení problému
ve věci tajemníka městského úřadu.
Hlasování
pro: 14
Usnesení bylo přijato.

proti: 0

zdržel se: 0

Šebek: nyní budeme postupně hlasovat o třech usneseních, kdy vám budou rozdány hlasovací lístky, na kterých,
pokud budete souhlasit s navrženým usnesením, zaškrtnete „‘Ano“, pokud nebudete souhlasit s návrhem
usnesení, zaškrtnete „Ne“, kdo se zdrží, nezaškrtne nic.
Pan Horáček rozdává zastupitelům hlasovací lístky k prvnímu navrženému usnesení a následně je vyplněné od
zastupitelů předává návrhové komisi.
Šebek: prosím návrhovou komisi, aby přečetla usnesení a zároveň sdělila výsledek hlasování
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Odmítá návrh dohody o ukončení sporu s J. M. zaslaný jeho právním
zástupcem Mgr. Robertem Tschöplem dne 30. 3. 2022 ve znění dle přílohy č. 1 zápisu a ukládá starostovi
vyrozumět právního zástupce J. M. o odmítnutí jeho návrhu ze dne 30. 3. 2022. T: Neprodleně.
Hlasování
pro: 11
Usnesení bylo přijato.

proti: 3

zdržel se: 0

Šebek: nyní budeme postupovat stejně, pan Horáček rozdá hlasovací lístky k druhému navrženému usnesení a
vyplněné předá návrhové komisi.
Prosím návrhovou komisi, aby přečetla další návrh usnesení a sečetla hlasy k tomuto usnesení.
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Schvaluje podání návrhu J. M. na uzavření dohody o vyrovnání nároku
na náhradu platu za období od 1. 2. 2017 do dne uzavření dohody, dle které se Město zaváže
uhradit J. M. na tento nárok částku 3,000.000 Kč, poníženou o částku mu již vyplacenou po 23. 2. 2022, J. M. se
vzdá veškerých dalších nároků včetně příslušenství, na které by měl vůči Městu nárok za období od 1. 2. 2017 do
uzavření dohody, a vezme zpět žalobu projednávanou u Okresního

strana 3

soudu v Pardubicích pod sp. zn. 6 C 44/2020, přičemž ani jedna strana sporu by nežádala náhradu nákladů
řízení; součástí bude rovněž dohoda o ukončení pracovního poměru ke dni podpisu dohody o vyrovnání nároků a
závazek Města nepodávat dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka Pardubice ze
dne 23. 2. 2022, č. j. 27 Co 269/2021-748; návrh bude učiněn s platností omezenou do 25. 4. 2022 a ukládá
starostovi vyrozumět právního zástupce J. M. o návrhu Města na vyrovnání pohledávek J. M. ve smyslu
schváleného usnesení zastupitelstva města. T: Neprodleně.
Hlasování
pro: 12
Usnesení bylo přijato.

proti: 2

zdržel se: 0

Šebek: prosím o rozdání hlasovacích lístků ke třetímu návrhu usnesení a následně o předání vyplněných
hlasovacích lístků návrhové komisi. Prosím návrhovou komisi o přečtení usnesení a o sečtení hlasů.
Návrhová komise čte návrh usnesení: ZM Doporučuje, v případě včasného nepřijetí schváleného návrhu
zastupitelstvem města ze dne 13. 4. 2022 na uzavření dohody o vyrovnání nároku ze strany J. M., aby orgány
Města učinily právní kroky ke snížení počtu tajemníků městského úřadu ze dvou na jednoho, a to nejprve na
základě dohody o ukončení pracovního poměru a nedojde-li k uzavření dohody, tak ke snížení jejich počtu na
základě jednostranného právního jednání, vedoucího k ukončení pracovního poměru jednoho z tajemníků a
zajistily podání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice ze dne 23. 2.
2022, č. j. 27 Co 269/2021-748.
Hlasování
pro: 12
Usnesení bylo přijato.

proti: 2

zdržel se: 0

Šebek: projednali jsme bod dnešního jednání, má někdo něco do různého, nemá. Děkuji všem za účast na tomto
jednání a přeji vám hezké a klidné velikonoce.
Konec jednání v 17:31 hod.

Ing. Jaroslav Kvapil
ověřovatel zápisu

Ing. Tereza Novotná
ověřovatel zápisu

Ing. Bc. Vladimír Šebek
starosta

