USNESENÍ
1. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 5. listopadu 2014
v sále kulturního domu ve Vítkově, Dělnická 746
(od č. 1/1 do č. 24/1)
Zastupitelstvo města:
1/1
Schvaluje program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
2/1

1. Schvaluje tříčlennou návrhovou komisi.
2. Volí za předsedu návrhové komise Mgr. Alenu Grosovou.
3. Volí za členy návrhové komise pana Pavla Kučerku a pana Rudolfa Matochu.

3/1

Určuje za ověřovatele zápisu ustavujícího zastupitelstva města Vítkova pana Štěpána
Hutníka a paní Mgr. Alenu Grosovou.

4/1

Bere na vědomí předložený jednací řád zastupitelstva města Vítkova.

5/1

1. Schvaluje sedmičlennou volební komisi.
2. Volí za členy volební komise pana Mgr. Martina Šrubaře, pana Rudolfa Matochu,
pana Ing. Ivana Petrtýla, pana Miroslava Snášela, pana Jaroslava Szöllosy, pana
Ing. Ivo Tirola, pana Petra Dohnálka.
3. Volí za předsedu volební komise pana Mgr. Martina Šrubaře.

6/1

Schvaluje volební řád ustavujícího zasedání města Vítkova konaného dne 5.11.2014.

7/1

1. Stanoví v souladu s§ 84, odst. 2, písm. m), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, počet
členů rady města ve výši sedm členů.
2. Stanoví v souladu s§ 84, odst. 2, písm. m), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, počet
dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva na dva.

8/1

Určuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. k), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, funkci
starosty města, pro kterou bude člen zastupitelstva města uvolněn.

9/1

Určuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. k), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, funkci
místostarosty města, pro kterou bude člen zastupitelstva města uvolněn.

10/1

Volí do funkce starosty města Ing. Pavla Smolku.

11/1

1. Revokuje usnesení č. 7/1/2 ze dne 5.11.2014, které zní :“Zastupitelstvo města stanoví
v souladu s § 84, odst.2, písm. m), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, počet členů
uvolněných členů zastupitelstva na dva.“
2. Revokuje usnesení č. 9/1 ze dne 5.11.2014, které zní :“Zastupitelstvo města určuje v
souladu s §84, odst. 2, písm. k), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, funkci místostarosty
města, pro kterou bude člen zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn.“
3. Rozhodlo v souladu s § 84, odst.2, písm. m), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zvolit
dva místostarosty města a stanoví počet dlouhodobě uvolněných zastupitelů města
na jednoho.

12/1

Volí do funkce místostarosty města pana Mgr. Oldřicha Hušku.

13/1

Volí do funkce místostarostky města paní Lenku Sonnkovou.

14/1

Volí za člena rady města pana Štěpána Hutníka.

15/1

Volí za členku rady města paní PhDr. Marii Mikulíkovou.

16/1

Volí za člena rady města pana Miroslava Snášela.
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17/1

Volí za člena rady města pana Oldřicha Víchu.

18/1

1. Ruší pověření řízení Městské policie Vítkov ke dni 5.11.2014 panu Zdeňku
Hegarovi, který je zastupitelem města.
2. Pověřuje řízením Městské policie Vítkov pana Mgr. Oldřicha Hušku, který je
členem zastupitelstva města a vykonává funkci místostarosty, s účinností od
5.11.2014 po dobu volebního období 2014-2018.

19/1

1. Zřizuje finanční výbor zastupitelstva města na volební období 2014 - 2018.
2. Ukládá předložit návrhy na členy finančního výboru.

20/1

1. Zřizuje kontrolní výbor zastupitelstva města na volební období 2014 - 2018.
2. Ukládá předložit návrhy na členy kontrolního odboru.

Z: S,MS
T: 11/2014
Z: S,MS
T: 11/2014

21/1

1. Stanoví v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční
odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce zastupitele 594,- Kč,
s účinností od 5.11.2014. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát
bude odměna náležet ode dne složení slibu.
2. Stanoví v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční
odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce radního ve výši
1.719,- Kč ode dne následujícího po dni zvolení do funkce.
3. Stanoví v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční
odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce místostarosty města
ve výši 20.000,- Kč ode dne následujícího po dni zvolení do funkce.
4. Stanoví v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích měsíční
odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce
předsedy výboru 1.404,- Kč,
předsedy komise 1.404,- Kč,
předsedy zvláštního orgánu 1.404,- Kč,
člena výboru, komise a zvláštního orgánu 1.242,- Kč
ode dne následujícím po dni zvolení do funkce.
5. Stanoví v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, že při souběhu dvou či
více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne jako
součet zastupitelstvem stanovených měsíčních odměn za výkon jednotlivých
funkcí.
6. Stanoví, že v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, bude
odměna náležet ode dne následujícího po dni zvolení do této funkce.

22/1

Ukládá svolat zasedání zastupitelstva města na 26. listopadu 2014 v 15.30 hod.
do velkého sálu Městského úřadu ve Vítkově.

Z: S

23/1

Ukládá předložit na příštím zasedání přecházející usnesení zastupitelstva města
z předchozích volebních období.

Z: T
T: 26.11.2014

24/1

Ukládá předložit plán práce zastupitelstva města na rok 2015.

Z: T
T: 12/2014

__________________________
Ing. Pavel Smolka
starosta

__________________________
Mgr. Oldřich Huška
místostarosta
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__________________________
Lenka Sonnková
místostarostka
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