
USNESENÍ 

ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Štíty, 

konaného dne 5. 11. 2014 

  

 

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, návrhů a připomínek 

 

 

 

B e r e  n a  v ě d o m í : 

 

a)            Seznam zvolených kandidátů do zastupitelstva města Štíty 

 

b)           Složení slibu členů zastupitelstva v pořadí MUDr. Pavel Bartoň, Petr Beneš, Antonín Čech, Bc. 

Zdeněk Drlík, Petr Haltmar, Jaroslav Hudousek, Vojtěch Langer, Ing. Pavel Meixner, Luboš Skácel, Ivar 

Směšný, Vladimír Světlík, Bc. Jiří Vogel, Ing. Oto Wonke, Otto Wonke, Miroslav Čermák 

 

 

 

P r o j e d n a l o  a  s c h v a l u j e : 

 

1.            Návrhovou komisí Ivara Směšného, Vladimíra Světlíka, Vojtěcha Langra. 

 

2.            Ověřovatele zápisu Ing. Pavla Maixnera a Bc. Zdeňka Drlíka. 

 

3.            Program zasedání ustavujícího.jednání zastupitelstva. 

 

4.            Zvolení jednoho místostarosty. 

 

5.            Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích pro výkon funkce starosty bude člen 

zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

6.            Veřejný způsob volby starosty a místostarosty a členů rady. 

 

7.            Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích volí starostou města Štíty pana 

Bc. Jiřího Vogela, nar. 13.3.1964, bytem Štíty, Okružní 319, který je uvolněným členem zastupitelstva. 

 

8.            Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích volí místostarostou města Štíty 

pana Luboše Skácela, nar. 15.7.1966, bytem Březná 44, Štíty, který je neuvolněným členem 

zastupitelstva. 

 

9.            Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích volí členem rady pana Antonína 

Čecha, nar. 25.5.1962, bytem Štíty, Okružní 320, který je neuvolněným členem zastupitelstva. 

 

10.          Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích volí členem rady pana Jaroslava 

Hudouska, nar. 17.1.1950, bytem Štíty, U Parku 26, který je neuvolněným členem zastupitelstva. 

 

11.          Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obích volí členem rady pana Ing. Pavla 

Meixnera, nar. 8.2.1968, bytem Štíty, Na Pilníku 285, který je neuvolněným členem zastupitelstva. 

 

12.          Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích zřízení finančního a kontrolního výboru, 

oba pětičlenné. 

 

13.          Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí předsedou finančního výboru pana 

Bc. Zdeňka Drlíka. 

 

14.          Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí předsedou kontrolního 

výboru pana Miroslava Čermáka. 

 

15.          Volí členy finančního výboru Petru Scholzovou, Ing. Dana Valentová, Petru Pecháčkovou, Ing. 

Oto Wonkeho. 

 

16.          Volí členy kontrolního výboru MUDr. Pavel Bartoně, Otto Wonkeho, Jana Veselého, Pavla 

Hrdinu. 

 

17.          Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích odměnu neuvolněnému 

členu zastupitelstva obce ve výši 540 Kč měsíčně ode dne ustanovujícího zasedání, tj. 5.11.2014. 



 

18.          Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon  funkce 

místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8 000 Kč měsíčně ode dne zvolení do 

funkce, tj. 5.11.2014. 

 

19.          Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon  funkce 

radního jako neuvolněného člena zastupitelstva obce (vyjma starosty a místostarosty) ve výši 1 300 Kč 

měsíčně ode dne zvolení do funkce, tj. 5.11.2014. 

 

20.          Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce 

předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1 120 Kč a člena výboru ve výši 880 Kč neuvolněným členům 

zastupitelstva ode dne zvolení do funkce, tj. 5.11.2014. 

 

21.          V souladu s § 77 odst. 3 písmeno b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika 

funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne jako součet zastupitelstvem 

stanovených odměn. 

 

22.          V souladu s § 84 odst. 2 písm. u) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce členů 

výboru pro nečleny zastupitelstva ve výši 200 Kč za každou účast na jednání výboru. 

 

23.          Zastupitelstvo města projednalo a schvaluje upřesněnou cenu samosběrného kropícího stroje v 

celkové výši 4 052 895 Kč se  spolufinancováním  ve výši 698 775 Kč, Operační program Životní 

prostředí, výzva č. 59 výzva OPŽP v rámci projektu pořízení samosběrného kropícího stroje Město Štíty. 

 

Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová. 

 

Návrhová komise: Ivar Směšný, Vladimír Světlík, Vojtěch Langer.  

  

Luboš Skácel, v. r.                                                   Bc. Jiří  Vogel, v. r. 

místostarosta                                                          starosta 

 


