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        ZM č. 4/2020 

 

Zastupitelstvo města Čáslavi 
 

ZÁPIS z mimořádného IV. zasedání  
konaného v pondělí, 22.07.2020 v hotelu Grand v Čáslavi 

Přítomni: Ing. Drahomír Blažej, MBA, Mgr. Tomáš Hasík, Ing. Jiří Havlíček MBA, Bc. Radek Holík, Jiří Honzíček, 

Martin Horský, Mgr. Martin Jusko, JUDr. Anna Krúpová, JUDr. Vlastislav Málek, MUDr. Michaela Mandáková, Mgr. 

Daniel Mikš, MUDr. Martin Novák, Jitka Polmanová, MUDr. Jan Spáčil, Ing. Jaromír Strnad, Mgr. David Tichý, 

MUDr. Lukáš Tichý, MUDr. Miroslava Tvarohová, Ing. Milan Urban, Mgr. Filip Velímský Ph.D., Mgr. Jaroslav 

Vostrovský 

Omluveni:  

Nepřítomen:  

Hosté: Ing. Rudolf Bubla – ředitel Městské nemocnice v Čáslavi 

Předsedající: JUDr. Vlastislav Málek – starosta města Čáslavi 
 

Zahájení 

Zasedání ZM zahájil starosta města v 17:00 hodin. Přivítal všechny přítomné členy zastupitelstva a čáslavskou 

veřejnost. Konstatoval, že mimořádné zasedání bylo svoláno v souladu se Zákonem o obcích - § 92, odst. 1, z důvodu 

přijetí usnesení na minulém řádném jednání zastupitelstva a na základě žádosti o svolání mimořádného zasedání 10 ti 

členy zastupitelstva. 

Občané byli informováni o místě, době a navrženém programu zasedání způsobem v místě obvyklém, tj. plakáty na 

plakátovacích plochách a na úřední desce městského úřadu, po dobu nejméně 7 dní před konáním zasedání. Pozvánka 

visela ještě v okamžiku konání zasedání ZM. Podklady k dnešnímu jednání visely 5 dní před konáním zasedání na 

úřední desce městského úřadu.  

Upozornil, že ze zasedání je „streamováno“ přímým přenosem prostřednictvím youtube kanálu TV Čáslav a je 

pořizován audio a video záznam, který bude po anonymizaci zveřejněn na stránkách městského úřadu – 

www.meucaslav.cz.  

Starosta dále sdělil, že je přítomno 21 členů zastupitelstva a dnešní zasedání je tudíž usnášení-schopné. 

Uvedl, že zápis z minulého zasedání ZM ověřili MUDr Martin Novák a Mgr. Jaroslav Vostrovský a nikdo ze členů ZM 

k němu nevznesl připomínku.  
 

Starosta navrhl, aby dnešní hlasování, probíhalo pomocí elektronického systému. 

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 

 

Hlasování:  

pro: 21                           proti:                         zdrželo se:                nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík 

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý 

MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 

Mgr. Jaroslav Vostrovský       

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/80/2020. 

 

Jako ověřovatele dnešního zápisu starosta navrhl Mgr. Tomáše Hasíka a paní Jitku Polmanovou. 

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 

 

Hlasování:  

pro: 19                                     proti:                                   zdrželo se: 2                    nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík Jiří Honzíček 

  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák MUDr. Jan Spáčil 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský  

http://www.meucaslav.cz/
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ZDRŽELO SE: 

Mgr. Tomáš Hasík Jitka Polmanová 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/81/2020. 

 

Za členy návrhové komise starosta navrhl Ing. Jiřího Havlíčka a Mgr. Daniela Mikše. 

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 

 

Hlasování: 

pro: 19              proti:                    zdrželo se: 2                                nehlasovalo:  
PRO:  

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková MUDr. Martin Novák  Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil 

Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová 

Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský  

ZDRŽELO SE: 

Ing. Jiří Havlíček, MBA Mgr. Daniel Mikš 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení číslo ZM/82/2020. 

 

Následným bodem bylo schválení programu jednání.  

Program: 
Informace o vývoji v kauze poplatků za odpady 

Aktuální situace v Městské nemocnici v Čáslavi 
 

Hlasování:   

pro: 21                                      proti:                             zdrželo se:                  nehlasovalo:  
PRO:  

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík 

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý 

MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 

Mgr. Jaroslav Vostrovský       

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/83/2020. 

 

Následně starosta navrhl, aby dnešní jednání probíhalo ke každému bodu zvlášť, a na konci každého bodu bylo 

přijato usnesení. 

Nikdo neměl připomínky ani jiný návrh. 

 

Hlasování: 

pro: 21                                         proti:                                         zdrželo se:                                 nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík 

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý 

MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 

Mgr. Jaroslav Vostrovský       

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení číslo ZM/84/2020. 

 

Po úvodním zahájení, odhlasování ověřovatelů a členů návrhové komise, schválení programu a průběhu zasedání,  

bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů dnešního programu.   

 

Informace o vývoji v kauze poplatků za odpady 

Starosta sdělil informace k celé situací kolem kauzy poplatků: 

- schválení pozměňovacího návrhu (§160 Zákona o odpadech) a následné kroky města po přijetí daného (podání 
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odvolání atd.) 

- prezentace: „DESATERO MÝTŮ“ k povinnosti zaplatit poplatek za ukládání odpadu na skládku a jeho 

případného doměření KÚSK na návrh města Čáslav“ – vysvětlení informací, které zde jsou uvedeny 
Desatero mýtů (viz. příloha zápisu) 

1) Není správné doměřovat zpětně poplatky firmám a obcím. 

2) Zpětné doměření poplatku za ukládání odpadu pro případy, kdy v minulosti nebyl poplatek za ukládání odpadu 

placen, by přinesl hluboký systémový dopad na tuzemský průmysl i územní samosprávné celky. 

3) Město Čáslav svými nároky působí retroaktivně a mění tak zpětně obchodní podmínky mezi provozovatelem skládky 

a původci odpadů. 

4) Provozovatel skládky potřebuje inertní materiál – písek, štěrk, hlína na technické zabezpečení skládky 

Rozdělení odpadů uložených na skládku v Čáslavi – rok 2018 

5) AVE CZ neporušuje zákony ČR ani žádné další normy upravující odpadové hospodářství  

6) Poslanci vědí, o čem hlasují, a ve svém rozhodování se řídí slibem, který složili: „Slibuji věrnost ČR. Slibuji, že budu 

zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého 

nejlepšího vědomí a svědomí“. 

7) Současná vláda ČR je vládou protikorupční, která dbá o výběr daní. 

8) Starosta Málek (Čáslav pro všechny) vede v Čáslavi politický boj s předchozím vedením. Do tohoto souboje nehodlá 

být AVE CZ zatahováno. Starostovi Málkovi jde o osobní ambice, chce dokázat, že malé město porazí velkou firmu. 

9) Kdo koho sponzoruje? 

10) AVE CZ žádné poplatky nevybírá a nezadržuje a řádně plní své závazky dle zákona o odpadech. 
 

Následně se ujal slova pan tajemník Ronovský, který podrobně vysvětlil mýtus č. 10) AVE CZ žádné poplatky nevybírá 

a nezadržuje a řádně plní své závazky dle zákona o odpadech – „Doměření poplatků za rok 2019 - konstrukční prvky 

na skládce v Čáslavi“ (viz. příloha zápisu). 
Dále vysvětlil částky, které jsou vyměřovány spol. AVE CZ původcům odpadů (viz příloha zápisu – faktura) - sazebník spol. 

AVE CZ x faktury od původců odpadů – ceníková cena + poplatek + finanční rezerva. 
 

Dále převzal slovo pan starosta, který sdělil, že v poslední době přibývají „dopisy = kompenzační dohody“ které 

rozesílá spol. AVE CZ některým okolním obcím apod, kde je uváděno pochybení zaměstnanců spol. AVE CZ ve 

vyměření poplatků, a původcům odpadů se zde nabízí vrácení částky, která byla neprávem vybrána, nebo kompenzace 

při následných dodávkách. 

Dále uvedl, že vedení města i nadále bude bojovat za doměření poplatků. 

 

DISKUSE: 

J. Strnad: Reagoval na slova pana starosty… „Je pravda, že jsem řekl svůj názor, že obcím a firmám neměl být, dle 

mého názoru, ten poplatek doměřen, ale nikdy jsem neřekl, že by tento poplatek neměl být doměřen firmě AVE, což dělá 

podstatnou část. A dále pan doktor Málek ještě zapomněl říct, že už podnět na Kraj, aby se tímto problémem zabýval, 

dalo bývalé vedení.“  

Starosta: …„Velmi rád poučujete o tom, co jsem já zapomněl, ale bylo by dobře, kdybyste řekl, že ten Váš podnět byl 

neprojednatelný, protože Vy jste dávali podnět k tomu, aby se uplatnily poplatky vůči provozovateli, tzn. převádět 

povinnost, která je na původcích. Tzn. pokud ty poplatky nebyly vybrány, nebylo možné… když Vám to krajský úřad 

zamítl, tak jste od května… když Vám to bylo zamítnuto, tak od května jste neudělali vůbec nic, to ad. 1. 

A za druhé… za druhé, když už teda tady hovoříme o tom, že nemá být obcím a nějakým podnikatelům nebo malým 

původcům to doměřováno… Já nevím, já si myslím, že žijeme v právním státě a nevím, jakým způsobem budeme 

rozdělovat, na koho ty povinnosti platí a na koho ne.“ 

Dále vysvětlil, jak je to se spol. AVE CZ. 
 

M. Urban: Sdělil vedení města plnou podporu, která byla, je a bude.  
 

J. Havlíček: Připomněl hlasování o dopisu, který byl odeslán jednateli spol. AVE CZ – Mgr. Mužíkovi, jehož znění 

bylo odsouhlaseno na minulém, řádném, zasedání. Uvedl důvod, proč nehlasoval „pro“. 
 

p. Rajm: Dotazoval se, proč – na základě čeho má doplácet nějaké poplatky, když má vše řádně zaplacené?  
 

Místostarosta: Vysvětlil, jak je do s odpadem při výběrových řízeních, což vysvětluje dotaz pana Rajma.  
 

D. Blažej: Připojil se k M. Urbanovi a sdělil, že vedení má i od nich plnou podporu. 
 

M. Jusko: Reagoval na dotaz p. Rajma - vysvětlil. 
 

J. Polmanová: Uvedla, že sama psala dopis spol. AVE CZ, a proto se na minulém zasedání nevyjádřila k dopisu p. 

starosty adresovanému Mgr. Mužíkovi. 
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Dále sdělila souhlas a podporu pro vedení města v kauze vymáhání poplatků.  

 

D. Mikš: Připojil se ke slovům J. Havlíčka (vysvětlení nehlasování ve věci dopisu pro Mgr. Mužíka). 

Dále požádal o přerušení jednání na 5 minut z důvodu seznámení opozičních zastupitelů s návrhem na usnesení.  

 

17:57hodin – 18:02hodin: vyhlášena přestávka na žádost D. Mikše. 

 

J. Havlíček: Sdělil nespokojenost opozičních zastupitelů s předloženými materiály, které zastupitelé dostali na dnešní 

mimořádné zasedání, resp. nedostali. Konkrétně má na mysli úvodní zprávu, kde je uveden návrh na usnesení. 

Starosta: Uznal připomínku a vysvětlil, proč tomu tak bylo. 
 

Nikdo další neměl dotazy ani připomínky. 
 

Návrhová komise přednesla návrh na usnesení. 

Hlasování:   

pro: 21                              proti:             zdrželo se:                         nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík 

 Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová 

JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák 

 Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý 

MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. 

Mgr. Jaroslav Vostrovský       

Návrh na usnesení byl jednomyslně schválen, přijato usnesení č. ZM/85/2020. 

 

Aktuální situace v Městské nemocnici v Čáslavi 

Starosta přednesl úvodní slovo k danému bodu a poté předal slovo řediteli nemocnice – Ing. Rudolfu Bublovi.  

Ing. Bubla sdělil a vysvětlil informace k materiálům, které byly poskytnuty jak zastupitelům, tak i veřejnosti (prezentace – 

viz. příloha zápisu). 
Dále uvedl podrobnosti o odchodu MUDr. O.Š. z MěN v Čáslavi. 
 

Následně převzal slovo pan starosta a sdělil informace k otevřenému dopisu od p. Ticháčka, který přišel všem 

zastupitelům těsně před konáním dnešního mimořádného zastupitelstva. 

K tomuto otevřenému dopisu se následně vyjádřil i pan ředitel nemocnice a další zastupitelé.  

 

19:00hodin – 19:10hodin: vyhlášena přestávka. 

 

J. Spáčil: Sdělil své rozhořčení ze slov Ing. Bubly, zastal se MUDr. O.Š. a sdělil podrobnosti k jeho odchodu 

z nemocnice. Dále sdělil, jaká je stávající situace na chirurgickém oddělení v MěN. 

M. Mandáková: Zastala se MUDr. O.Š. s tím, že žádá, aby se jeho odchod z nemocnice už přestal řešit a začal být 

respektován. 

Dále reagovala na slova MUDr. Spáčila. Vysvětlila, jak to v nemocnici funguje z jejího pohledu, ze skutečností a 

zkušeností, které po dobu, kdy do nemocnice dochází, má. Apelovala na to, aby zaměstnanci MěN, a nejen oni, začali 

„táhnout za jeden provaz“. 
 

J. Ruml: Sdělil, že by si přál, aby se město vrátilo do dob před 30 - 20 lety. Uvedl, že by bylo vhodné, aby nynější 

zastupitelstvo přestalo hrát na „Málkovce“ a „Strnadovce“ a začali „táhnout za jeden provaz“. 

Dále hovořil o MUDr. O.Š. 

K danému se následně ještě vyjádřil J. Spáčil a M. Mandáková. 
 

MUDr. Ondrašík (primář radiodiagnostické odd.): Vyjádřil svůj názor a pohled na stávající situaci v nemocnici.  
 

Starosta: Reagoval na slova Ing. Rumla a dále na slova prim. Ondrašíka s tím, že uvedl, že situace, která v nemocnici 

momentálně je, není situací náhlou, ale že trvá již několik let. Personální problém zde byl již v minulosti, je stále, a je 

třeba ho vyřešit. Semknout se a řešit.  

Na pana primáře Ondrašíka reagovala i M. Mandáková. 
 

M. Urban: Vyjádřil se ke slovům, které pronesl na minulém zasedání ZM.  

Dále „bodově“, od r. 1354, představil historii nemocnice v Čáslavi. 
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Následně přednesl USNESENÍ, které společně s opozičními zastupiteli navrhují: 

„1) Vyzýváme radu města k odvolání ředitele Městské nemocnice Čáslav Ing. Rudolfa Bubly, 

2) vyzýváme radu města k okamžitému vyhlášení transparentního výběrového řízení na obsazení pozice ředitele Městské 

nemocnice Čáslav, 

3) navrhujeme radě města, do doby výběru nového ředitele, dočasně pověřit řízením Městské nemocnice Čáslav MUDr. 

Martina Nováka (kterého všichni znáte), případně MUDr. Petru Běhounkovou (primářku odd. ARO), 

4) ukládá radě města, ve spolupráci s vedením Městské nemocnice, předložit na nejbližší řádné zasedání Zastupitelstva 

města Čáslavi, návrhy na řešení složité personální situace v některých odděleních nemocnice.“ 
 

„Poslední, co chci říct je, přiznat chybu, mám tím na mysli výběr stávajícího ředitele nemocnice… Přiznat chybu je 

odvážné, přiznat chybu neznamená, že to vyvolá nějakou kritiku, přiznat chybu znamená někdy posud dopředu a já za 

sebe Vám mohu garantovat, že v takovém případě jsme připraveni se semknout a zatleskat Vám u toho.“ 
 

M. Mandáková: Uvedla, že z toho, co zde bylo řečeno, je jasné, že nemocnice se s personální „krizí“ potýká již dlouho.  

Reagovala dále na slova M. Urbana – nemá problém přiznat chybu a klidně ji přizná, ale je třeba si říct a uvědomit, že 

zodpovědnost za personální krizi nenese jen stávající vedení nemocnice, ale i bývalé. Dále sdělila, že je sice pravda, že 

nemocnice má špičkové vybavení, ale bohužel, chybí zde ten personál, který zde bude pracovat apod.  
 

L. Tichý: Uvedl své vlastní zkušenosti z nemocnice, svůj pohled, a také poděkoval za otevřenost panu řediteli a svému 

primáři gynekologicko-porodnického oddělení – MUDr. Rafajovi.  
 

J. Spáčil: Opětovně se vrátil k odchodu MUDr. O.Š.  
 

M. Mandáková: Opětovně uvedla, že MUDr. O.Š. odešel o své vlastní vůli a bylo to jeho svobodné rozhodnutí.  

Sdělila, že je třeba řešit situaci dlouhodobě, dopředu, a ne jenom „na chvilku“. 
 

Starosta: Sdělil, že se na dnešním jednání situace v nemocnici nevyřeší, avšak je dobře, že se jednání koná, a 

především, že je dnešní zasedání veřejné. Je třeba občas „vyčistit vzduch“, říct si vše na rovinu. Navrhl „čas“ do konce 

roku a společně udělejme vše proto, aby se situace v nemocnici vyřešila nebo alespoň uklidnila. 
 

Ing. Ruml: Vrátil se ještě jednou k odchodu MUDr. O.Š. z nemocnice.  
 

MUDr. Kersch (primář interního odd.): Upozornil na komplikace, které by mohly vzniknout v případě omezení péče na 

chirurgickém oddělení (např. uzavření lůžkového odd., omezení operativy, omezení 24h provozu atd.) – mělo by to 

zásadní vliv na péči o veřejnost (nejen) v Čáslavi. Je nezbytné chirurgii zachovat, neboť pokud dojde k omezení 

(uzavření) bude se to jen těžko napravovat (oživovat). 
 

Občan: Vrátil se ke slovům M. Urbana – k jeho sdělení o nemocniční historii a připomněl datum 01.01.2014, kdy 

strana ČSSD vyhrála krajské volby a byly zrušeny poplatky v nemocnici. Uvedl, že je zde zásadní odpovědnost strany 

ČSSD za finanční ztráty nemocnice.  
 

Místostarosta: Snažil se o semknutí všech a podporu pro nemocnici. 
 

MUDr. Běhounková (primářka odd. ARO): Poděkovala za dnešní setkání. Dále souhlasila s p. místostarostou a poprosila o 

soudržnost všech. Dodala také, že poprvé na tomto zasedání slyší o tom, že by měla být zástupkyní za příp. odvolaného 

ředitele MěN, což navrhují opoziční zastupitelé.  
 

M. Jusko: Dotazoval se, proč opoziční zastupitelé žádají odvolání pana ředitele MěN? Nezazněla zde žádná 

argumentace. Uvedl, že si myslí, že dané odvolání vůbec ničemu nepomůže. 
 

M. Urban: Uvedl, že někdo tu odpovědnost nést musí. Návrh je zde proto, protože opoziční zastupitelé si myslí, že je 

daná situace potřeba řešit včas, bude-li řešena ex post – řešitelná nebude. Myslí si, že později už to nepůjde. Je třeba 

jednat rychle a hned. Uvedl, že se obává, že za současného ředitele do nemocnice noví lékaři nepřijdou, avšak pokud 

dojde ke schválení jejich návrhu usnesení, odblokuje přesně to, co vedení města chce, za co bojuje.  

V dané chvíli je toto jediné možné rozumné řešení.  
 

Starosta: Uvedl, že v návrhu postrádá to, co bude zítra… co bude pozítří. Je třeba to řešit, neboť vyhlásit výběrové 

řízení je sice možné, že kde je ta jistota, že se někdo přihlásí? Při poslední výběrovém řízení se přihlásili jen dva 

uchazeči, kde je ta jistota, že to bude lepší? 
 

M. Jusko: Sdělil, že ze slov M. Urbana vyplývá, že pan ředitel Bubla blokuje příchod nových zaměstnanců. Uvedl 

k tomu, že na celém dnešním jednání však nezaznělo nic, co by ho o tom přesvědčilo.  
 

M. Urban: Sdělil, že tato debata nemá cenu, každý má svůj (jiný) názor.  
 

D. Tichý: Připomněl r. 2017, kdy se řešila transformace čáslavské nemocnice na obchodní společnost. Připomněl 

semknutí všech zastupitelů. 
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Místostarosta: Přednesl NÁVRH NA USNESENÍ:  

„Zastupitelé města se zavazují vyvinout společné úsilí k personální stabilizaci Městské nemocnice v Čáslavi. 

Výsledky tohoto společného úsilí budou předloženy na prosincovém zastupitelstvu 2020 a na základě toho budou 

vyhodnocený další kroky k fungování naší městské nemocnice.“  

 

Dále sdělil, že by opravdu bylo dobré začít jednat společně… táhnout za jeden provaz. Požádat všechny přítomné o 

„pomoc“ a soudržnost.   
 

M. Urban: Uvedl, že je pro vytvářet pozitivní náladu („pojďme, semkněme se, vyhrajme“). Odpovědnost je však na Vás 

– na vedení města, na radě a na řediteli MěN. A kdyby věděl, jak to udělat, tak bude obcházet všechny lékaře v ČR a 

bude je „přemlouvat“ k nástupu do nástupu do čáslavské nemocnice.  
 

Místostarosta: Uvedl, že o své odpovědnosti vědí a unesou ji. Pouze žádají o společnou pomoc, o společný výsledek.  
 

M. Mandáková: Sdělila, že ona ty lékaře obchází… 
 

D. Blažej: Uvedl, že daná situace je opravdu velmi složitá. Sdělil, že nejen on, ale i ostatní se jistě budou snažit 

nemocnici udržet, zachovat. 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení opozičních zastupitelů: 

Hlasování:   

pro: 9                              proti: 11             zdrželo se: 1                        nehlasovalo:  
PRO: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Mgr. Daniel Mikš 

 Jitka Polmanová MUDr. Jan Spáčil Ing. Jaromír Strnad Ing. Milan Urban 

Mgr. Jaroslav Vostrovský       

PROTI: 

Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček  Martin Horský Mgr. Martin Jusko 

JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek MUDr. Michaela Mandáková Mgr. David Tichý 

MUDr. Lukáš Tichý MUDr. Miroslava Tvarohová Mgr. Filip Velímský, Ph.D.   

ZDRŽELO SE: 

MUDr. Martin Novák 

Návrh na usnesení nebyl schválen. 

 

Návrhová komise přednesla návrh usnesení místostarosty: 

Hlasování:   

pro: 20                              proti:              zdrželo se: 1                        nehlasovalo:  
PRO: 

Mgr. Tomáš Hasík Ing. Jiří Havlíček, MBA Bc. Radek Holík  Jiří Honzíček 

 Martin Horský Mgr. Martin Jusko JUDr. Anna Krúpová JUDr. Vlastislav Málek 

MUDr. Michaela Mandáková Mgr. Daniel Mikš MUDr. Martin Novák  Jitka Polmanová 

MUDr. Jan Spáčil Ing. Jaromír Strnad Mgr. David Tichý MUDr. Lukáš Tichý 

MUDr. Miroslava Tvarohová Ing. Milan Urban Mgr. Filip Velímský, Ph.D. Mgr. Jaroslav Vostrovský 

ZDŽELO SE: 

Ing. Drahomír Blažej, MBA 

Návrh na usnesení byl schválen, přijato usnesení č. ZM/86/2020. 
 

 

 

Celý záznam mimořádného zasedání Zastupitelstva města Čáslavi  

je k dispozici na webu města Čáslavi: 

https://www.meucaslav.cz/html/zasedani/zasedani_2020-07-22/ 
 

 

 

 

 

https://www.meucaslav.cz/html/zasedani/zasedani_2020-07-22/
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Na konci dnešního zasedání bylo přítomno 21 členů zastupitelstva města.   

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Tomáš Hasík a paní Jitka Polmanová 

Zápis vyhotovila: Zdeňka Veselá  

Návrhová komise: Ing. Jiří Havlíček, MBA a Mgr. Daniel Mikš  

 

20:50 hodin – ukončeno jednání.  

 
PŘÍLOHY: Usnesení - č.j.: 21537/2020 

                   Listina přítomných zastupitelů 

                   Pozvánka ze dne 13.07.2020 

                   Důvodové zprávy č. 1 + příloha, 2 + příloha 

                   Výsledky hlasování 

                

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Vlastislav Málek v. r.                                                                                                                     Martin Horský v. r.  

                    starosta                                                                                                                                                                              místostarosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 
 

 

 

Mgr. Tomáš Hasík v. r.                                                                                                          Jitka Polmanová v. r. 
   člen zastupitelstva města                                                                                                                                                   členka zastupitelstva města 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled usnesení 
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PŘIJATÁ USNESENÍ USNESENÍ číslo 

 Hlasování pomocí elektronického systému ZM/80/2020 

 Ověřovatelé zápisu ZM/81/2020 

 Členové návrhové komise ZM/82/2020 

 Program zasedání ZM/83/2020 

 Průběh zasedání - rozprava ZM/84/2020 

 Informace o vývoji v kauze poplatků za odpady ZM/85/2020 

 Aktuální situace v Městské nemocnici v Čáslavi – návrh místostarosty ZM/86/2020 

 

 

 

 

 
 

JUDr. Vlastislav Málek v. r.                                                                                                                     Martin Horský v. r.  

                    starosta                                                                                                                                                                              místostarosta 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 
 

 

 

Mgr. Tomáš Hasík v. r.                                                                                                          Jitka Polmanová v. r. 
   člen zastupitelstva města                                                                                                                                                   členka zastupitelstva města 

 


