Usnesení
z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence,
konaného 5. 11. 2018 od 17.00 hodin v Lidovém domě ve Starém Plzenci

Zastupitelstvo města
01.01/2018
bere na vědomí složení slibu přítomnými členy ZM podle ustanovení § 69 odst. 2 a 3 zákona o obcích;
01.02/2018
potvrzuje, že do doby přijetí nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Starého Plzence bude postupováno
podle jednacího řádu schváleného dne 20. prosince 2006 ve znění pozdějších dodatků;
01.03/2018
určuje Miroslava Hejzka a Ing. Jana Ereta ověřovateli zápisu z jednání;
01.04/2018
schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města;
01.05/2018
volí volební komisi ve složení: Mgr. Denisa Brejchová, Mgr. Bc. Hana Stýblová, Jaromíra Zikmundová
a návrhovou komisi ve složení Mgr. Ing. Dušan Kopřiva, Ing. Jiří Šimána, Ing. arch. Martin Stark a tajemníka
MěÚ Ing. Radka Hrocha jako zapisovatele usnesení;
01.06/2018
stanoví pro volební období 2018 – 2022 počet pěti členů rady města;
01.07/2018
stanoví pro volební období 2018 – 2022 počet dvou místostarostů;
01.08/2018
určuje funkce starosty a jednoho místostarosty, pro které budou členové ZM dlouhodobě uvolněni;
01.09/2018
schvaluje způsob volby starosty, místostarostů, členů rady města veřejným hlasováním;
01.10/2018
volí a) starostkou města Ing. Vlastu Dolákovou,
b) uvolněným místostarostou města Marka Vávru,
c) neuvolněným místostarostou města Bc. Václava Vajshajtla,
d) dalšími členy rady města Mgr. Marcelu Bardounovou a Ing. Libora Červeného, MBA;
01.11/2018
určuje podle ustanovení § 104 odst. 1 zákona o obcích místostarostu Marka Vávru, který bude zastupovat
starostku města v době její nepřítomnosti nebo v době, kdy starostka nevykonává funkci;
01.12/2018
ukládá radě města připravit do příštího zasedání ZM ke schválení návrh na svěření konkrétních úkolů
v samostatné působnosti zvoleným místostarostům;
01.13/2018
schvaluje způsob volby předsedů finančního a kontrolního výboru včetně členů výborů veřejným hlasováním;

01.14/2018
zřizuje na funkční období zastupitelstva 2018 – 2022 pětičlenné výbory finanční a kontrolní
a volí
a) předsedu kontrolního výboru Josefa Sutnara ml. a další členy kontrolního výboru Josefa Dvořáka
ml., Mgr. Miroslava Hlaváče, Mgr. Terezu Koukolíkovou a Miroslava Hejzka,
b) předsedu finančního výboru Ing. Libora Červeného, MBA a další členy finančního výboru Ing. Jana Ereta,
Ing. Pavla Hroudu, Jiřího Komára a Josefa Sutnara st.;
01.15/2018
stanoví následující výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZM podle ustanovení nařízení vlády
č. 318/2017 Sb.:
a) neuvolněný místostarosta: .............................. 33.210 Kč,
b) člen rady města: .............................................. 7.380 Kč,
c) předseda výboru či komise: ............................. 3.690 Kč,
d) člen výboru či komise: ..................................... 3.075 Kč,
e) člen zastupitelstva: ........................................... 1.845 Kč
Odměny se neuvolněným členům ZM poskytnou od 5. 11. 2018 nebo při změnách ve volebním období, vždy ode
dne jejich zvolení do příslušné funkce. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna
náležet ode dne složení slibu;
01.16/2018
ukládá Ing. Stanislavu Nesnídalovi plnit ve volebním období 2018 – 2022 funkci určeného zastupitele v procesu
pořizování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů města dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);

Ing. Vlasta Doláková v. r.
starostka města

Marek Vávra v. r.
místostarosta

