Usnesení z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Poběžovice
konaného dne 31. října 2018

od 18,00 hodin ve velkém sálu hotelu Hubertus v Poběžovicích.

Přítomni zastupitelé: Dominka Adamcová, Mgr. Romana Adamcová, Bc. Jindřiška Deckerová, Zdeněk Ďuriš, Ing. Marie Grösslová, Bc. Jakub Jansa, Josef Jansa, Ing. Jana Kochová,
Martin Kopecký, Ing. Josef Kučera, Petr Šlegl, Petr Vejvančický, Pavel Veselák, Jiřina Vogeltanzová, Jaroslava Záhořová.
Jednání vedl starosta Mgr. Hynek Říha.
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ZM volí ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání ZM zastupitele Mgr. Romanu
Adamcovou a pí Jiřinu Vogeltanzovou a zapisovatelkou pí Alenu Duffkovou, matrikářku města.
ZM neschvaluje vyřazení bodu č. 6 „Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva“ z programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města Poběžovice.
ZM schvaluje doplnění programu jednání o bod č. 7 „Rozhodnutí o proplacení nevyčerpané části dovolené dosavadního starosty za rok 2018.“
ZM schvaluje doplněný program ustavujícího zasedání ZM Poběžovice.
ZM schvaluje pro nastávající volební období 2018-2022 zvolení jednoho místostarosty.
ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty města Poběžovice bude člen ZM dlouhodobě uvolněn.
ZM volí počtem 10 hlasů starostou města Poběžovice zastupitele Martina Kopeckého.
ZM volí počtem 10 hlasů místostarostou města Poběžovice zastupitele Pavla Veseláka.
ZM volí počtem 10 hlasů členem Rady města Poběžovice zastupitelku Dominiku
Adamcovou.
ZM volí počtem 10 hlasů členem Rady města Poběžovice Ing. Marii Grösslovou.
ZM volí počtem 10 hlasů členem Rady města Poběžovice Bc. Jakuba Jansu.
ZM zřizuje Finanční výbor Zastupitelstva města Poběžovice a Kontrolní výbor Zastupitelstva města Poběžovice, přičemž oba výbory budou pětičlenné.
ZM volí počtem 14 hlasů předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města Poběžovice Bc. Jindřišku Deckerovou.
ZM volí počtem 14 hlasů předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Poběžovice Mgr. Romanu Adamcovou.
ZM v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v
platném znění stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty, jako neuvolněného
člena ZM ve výši 11.000.-Kč za měsíc, přičemž odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty města Poběžovice.
ZM v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v
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platném znění stanovuje odměnu za výkon funkce člena rady města, jako neuvolněného člena ZM ve výši 1.500.-Kč za měsíc, přičemž odměna bude poskytována ode
dne zvolení do funkce člena Rady města Poběžovice.
ZM v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v
platném znění stanovuje odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva
města, jako neuvolněného člena ZM ve výši 750.-Kč za měsíc, přičemž odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru Zastupitelstva města Poběžovice.
ZM v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v
platném znění stanovuje odměnu za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města,
ve výši 200.-Kč za měsíc, přičemž odměna bude poskytována ode dne zvolení do
funkce člena výboru Zastupitelstva města Poběžovice.
ZM v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v
platném znění stanovuje odměnu za výkon funkce člena zastupitelstva města, ve výši
300.-Kč za měsíc, přičemž odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení
a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastní.
ZM v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění stanovuje, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi ZM poskytne pouze za výkon jediné funkce, a to za tu, za kterou podle usnesení
ZM Poběžovice náleží nejvyšší odměna.
ZM na základě žádosti bývalého uvolněného starosty Mgr. Hynka Říhy ze dne
31.10.2018 schvaluje bývalému uvolněnému starostovi města poskytnout náhradu za
20,5 dne nevyčerpané poměrné části dovolené v roce 2018, a to v částce podle ustanovení § 81 a odst. 8, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Dne 5.11.2018 zapsali pí Alena Duffková, matrikářka města a Vojtěch Kotlan, tajemník MěÚ.
Ověřovatelé zápisu:

.......................................................
Jiřina Vogeltanzová

...................................................
Mgr. Romana Adamcová

........................................................
Martin Kopecký, starosta

.....................................................
Pavel Veselák, místostarosta
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