Ze zasedání ustavujícího zastupitelstva města ze dne 5.11.2014
- Zastupitelstvo města (dále jen ZM) schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
• Schválení volební komise
• Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71
zákona o obcích)
c) volba starosty
d) volba místostarosty
• Volba členů rady města
• Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
• Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
• Diskuze
- ZM volí členy volební komise Mgr. Jaroslavu Šůsovou, Mgr. Jaroslavu Červenkovou a Mgr. Ivanu
Vondrovou.
- ZM schvaluje zvolení dvou místostarostů.
- ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty města bude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
- ZM volí starostkou města paní Ivu Kalátovou.
- ZM souhlasí s navrženým způsobem volby 2 místostarostů.
- ZM volí místostarostou pana Martina Elíze.
- ZM volí místostarostou pana Jiřího Vondru.
- ZM souhlasí s volbou 2 členů rady města.
- ZM volí členkou rady města paní Mgr. Jaroslavu Šůsovou.
- ZM volí členem rady města pana Michala Červenku.
- ZM zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou sedmičlenné.
- ZM volí předsedou finančního výboru pana Michala Červenku.
- ZM volí předsedou kontrolního výboru paní Mgr. Ivanu Vondrovou.
- ZM odkládá volbu členů finančního výboru z důvodu nezvolení potřebného počtu členů na nejbližší
zasedání zastupitelstva města.
- ZM odkládá volbu členů kontrolního výboru z důvodu nezvolení potřebného počtu členů na nejbližší
zasedání zastupitelstva města.
- ZM v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon
jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: místostarosta 9.500,- Kč, člen rady
1.720,- Kč, předseda výboru nebo komise 1.400,- Kč, člen výboru nebo komise 1.240,- Kč, člen
zastupitelstva bez dalších funkcí 590,- Kč.
- ZM v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu
výkonu dvou či více funkcí stanovených takto:
a) člen RM + předseda výboru /komise;
b) člen RM + člen výboru /komise;
c) předseda 1. výboru/komise + člen 2. výboru /komise;
d) člen 1. výboru/komise + člen 2. výboru/komise;
se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn
stanovených pro jednotlivé funkce ve výše uvedeném bodě 1).
- ZM v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V
případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet
ode dne zvolení do této funkce.

-

ZM schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 o obcích, v platném znění, odměnu
členům výborů a komisí, kteří nejsou členy ZM ve výši 450,-Kč měsíčně s tím, že odměna bude
vyplacena v plné výši pouze v případě splnění schválených úkolů na dané období.

