USNESENÍ
ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Štíty,
konaného dne 31. 10. 2018

Zastupitelstvo města Štíty po projednání předložených zpráv, návrhů a připomínek
Bere na vědomí:
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, František Haltmar, Petr Haltmar, Jaroslav Hudousek, Mgr.
Pavel Klein, Vlastimil Kulhánek, Vojtěch Langer, Ing. Pavel Meixner, Ivar Směšný,
Bc. Jan Švéda, Bc. Jiří Vogel, Ing. Oto Wonke.
Projednalo a schvaluje
ZM1/2018/1
ZM1/2018/2
ZM1/2018/3
ZM1/2018/4
ZM1/2018/5

Návrhovou komisí: Petr Haltmar, Pavel Klein, Vojtěch Langer
Ověřovatele zápisu: Petr Beneš, Jan Švéda
Program zasedání ustavujícího zasedání zastupitelstva
Zvolení jednoho místostarosty
Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích pro výkon funkce
starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
ZM1/2018/6 Veřejný způsob volby starosty a místostarosty a členů rady
ZM1/2018/7 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích volí starostou města
Štíty Bc. Jiřího Vogela, nar. xx, trvalé bydliště xxx, který je uvolněným
členem zastupitelstva
ZM1/2018/8 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích volí místostarostou
města Štíty Ing. Otu Wonkeho, nar. xx, trvalé bydliště xxx, který je
neuvolněným členem zastupitelstva
ZM1/2018/9 Pětičlennou radu města
ZM1/2018/10 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. m) zákona o obcích volí členem rady
Bc. Jana Švédu, nar. xx, trvalé bydliště xxx, který je neuvolněným členem
zastupitelstva.
Volí členem rady Petra Haltmara, nar. xx, trvalé bydliště xxx, který je
neuvolněným členem zastupitelstva,
Volí členem rady Bc. Zdeňka Drlíka, nar. xx, trvalé bydliště xxx, který je
neuvolněným členem zastupitelstva,
ZM1/2018/11 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích zřízení finančního a
kontrolního výboru, oba pětičlenné na funkční volební období 2018-2022
ZM1/2018/12 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí předsedou
finančního výboru Ing. Pavla Meixnera
ZM1/2018/13 Podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích volí předsedou
kontrolního výboru MUDr. Pavla Bartoně
ZM1/2018/14 Volí členy finančního výboru Vlastimila Kulhánka, Ivara Směšného, Ing.
Vendulu Opravilovou, Petru Scholzovou
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ZM1/2018/15 Volí členy kontrolního výboru Františka Haltmara, Jaroslava Hudouska, Otto
Wonkeho, Jana Veselého
ZM1/2018/16 Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích odměnu
neuvolněnému členu zastupitelstva obce ve výši 1400 Kč měsíčně od 1. 11.
2018, v případě náhradníka od 1. dne následujícího měsíce po prvním zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
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 15 000 Kč měsíčně od 1. 11. 2018, v případě náhradníka od 1. dne
následujícího měsíce po prvním zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
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 2 500 Kč měsíčně od 1. 11. 2018, v případě
náhradníka od 1. dne následujícího měsíce po prvním zasedání zastupitelstva,
jehož se zúčastnil.
Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n) zákona o obcích odměnu za
výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 2000 Kč a člena výboru
ve výši 1800 Kč a předseda komise rady města 1800 Kč a člen komise rady
města 1600 Kč neuvolněným členům zastupitelstva od 1. 11. 2018, v případě
náhradníka od 1. dne následujícího měsíce po zvolení do funkce předsedy nebo
člena výboru nebo komise.
V souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu
několika funkcí se neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne odměna za
funkci, za kterou náleží odměna nejvyšší
V souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon
funkce členů výboru pro nečleny zastupitelstva ve výši 200 Kč za každou účast
na jednání výboru a za výkon předsedy redakční rady 400 Kč/vydané číslo
Štíteckého listu a za výkon člena redakční rady 200 Kč/vydané číslo
ZM1/2018/17 Rozpočtové opatření č. 7 – ZMě/2018
ZM1/2018/18 Nákup služebního vozu v ceně do 450.000 Kč
ZM1/2018/19 Nákup drobných nástrojů vybavení ordinace a spotřebního materiálu v ceně
80.508 Kč včetně DPH.
Pro návrhovou komisi připravila: Ing. Pavla Machová

Oto Wonke v. r.
místostarosta

Bc. Jiří Vogel v. r.
starosta
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