Výpis usnesení z ustavujícího - 1. zasedání Zastupitelstva Města Štětí konaného dne 5. 11. 2018 - anonymizovaný
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Text usnesení

Uložený
termín plnění

Zodpovídá

ZM schvaluje zařadit do programu jednání za bod č. 9 jako bod č. 10 „Zřízení výboru pro bezpečnost a volba jeho
předsedy“.
ZM schvaluje program jednání včetně navrženého doplnění.
ZM schvaluje složení návrhové komise - předseda: R. Smoleňák, členové: M. Kubánková, L. Novák.
ZM schvaluje složení volební komise: A. Kořínková, J. Kinař, L. Kubánek, J. Holinka.
ZM schvaluje předložený volební řád.
ZM schvaluje zvolení dvou místostarostů.
ZM určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva města dlouhodobě uvolněn.
ZM schvaluje volbu starosty a místostarostů, členů RM a předsedů výborů veřejným hlasováním.
ZM volí Mgr. Tomáše Ryšánka do funkce starosty Města Štětí pro volební období 2018 - 2022.
ZM volí Mgr. Ing. Miroslava Andrta do funkce místostarosty města Štětí pro volební období 2018 – 2022.
ZM volí Ing. Michala Kurfirsta do funkce místostarosty města Štětí pro volební období 2018 – 2022.
ZM určuje místostarostu Kurfirsta zastupováním starosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta
nevykonává funkci (par. 72 odst. 6 a par.81a, odst.1 zákona o obcích)
ZM schvaluje počet členů rady města a to sedm členů.
ZM volí pana Petra Bureše jako člena rady města.ZM volí pana Petra Bureše jako člena rady města.
ZM volí paní Mgr. Alenu Kořínkovou jako členku rady města.
ZM volí paní Bc. Michaelu Kubánkovou jako členku rady města.
ZM volí pana Josefa Patku jako člena rady města.
ZM zřizuje Finanční výbor.
ZM zřizuje Kontrolní výbor.
ZM volí jako předsedu Finančního výboru zastupitelstva města pana Mgr. Alexandra Petrišče.
ZM volí jako předsedu Kontrolního výboru zastupitelstva města pana Ing. Romana Smoleňáka.
ZM zřizuje Výbor pro bezpečnost.
ZM volí jako předsedu Výboru pro bezpečnost pana Josefa Patku.
ZM schvaluje zařadit do programu jednání za bod 10 bod 11 „Zřízení výboru pro ŽP a volba jeho předsedy.
ZM zřizuje Výbor pro životní prostředí.
ZM volí jako předsedu Výboru pro životní prostředí paní Ing. Ivanu Roubíčkovou.
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Text usnesení
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Zodpovídá

ZM stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
- místostarosta: 33 210 Kč,
- člen rady: 7 380 Kč,
- předseda výboru/komise: 3 690 Kč,
- člen výboru/komise: 3 075 Kč,
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 845 Kč.
ZM stanovuje, že odměna neuvolněným členům za výkon funkce bude poskytována od 5. 11. 2018. V případě
nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení
slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí, bude odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce.
ZM stanovuje v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města odměnu jako souhrn odměn.
Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně tři odměny za funkce s nejvyšší odměnou, schválenou
zastupitelstvem města. Do souhrnu se zahrnují pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena
výboru a předsedy nebo člena komise.
ZM schvaluje VI. rozpočtové opatření k 5. 11. 2018.
ZM rozhodlo o nabytí věci nemovité uzavřením kupní smlouvy, a to pozemku parcelní číslo ............. orná půda o
výměře ........ m2, v obci Štětí, katastrální území Štětí I za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 2 788 800 Kč, a to:
• podíl o velikosti 1/3 vzhledem k celku s ............................................. za cenu ve výši 929 600 Kč,
• podíl o velikosti 1/3 vzhledem k celku s ............................................. za cenu ve výši 929 600 Kč,
• podíl o velikosti 1/3 vzhledem k celku s ............................................. za cenu ve výši 929 600 Kč.
nepřijatá usnesení:
ZM schvaluje vyřadit z programu jednání bod č. 11 a 12.
ZM schvaluje změnu bodu č. 9 programu jednání zastupitelstva dle návrhu p. L. Nováka.
ZM schvaluje změnu volebního řádu v § 2b), čl. 1: hlasovat o každém kandidátovi jednotlivě v pořadí od posledního předloženého
návrhu.
ZM schvaluje volbu starosty a místostarostů, členů RM a předsedů výborů tajným hlasováním.
ZM volí pana Ing. Jiřího Dostálka do funkce starosty Města Štětí pro volební období 2018 - 2022.
ZM volí Ing. Ivanu Roubíčkovou do funkce místostarosty města Štětí pro volební období 2018 – 2022.
ZM volí Ing. Romana Smoleňáka do funkce místostarosty města Štětí pro volební období 2018 – 2022.
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ZM volí jako předsedu Finančního výboru zastupitelstva města pana Bc. Luboše Nováka.
ZM stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
- místostarosta: 27 061 Kč,
- člen rady: 7 380 Kč,
- předseda výboru/komise: 3 690 Kč,
- člen výboru/komise: 3 075 Kč,
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1 845 Kč.
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