
USNESENÍ 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  
konaného dne 31.10.2018 v sále radnice ve Starém Městě  

 
Zastupitelstvo města Staré Město: 
 

I. vydalo  
 
K bodu 5)  v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Jednací 
  řád Zastupitelstva města Staré Město pro volební období 2018-2022. 
 

[Výsledek hlasování: pro 17   proti 0  zdržel se 0] 
 

 
II. schválilo 

 
K bodu 6)  Volební řád pro veřejnou volbu starosty, místostarostů a členů Rady města

 Staré Město. 
 
[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
 

 
III. stanovilo 

 
K bodu 7.1)   v souladu s § 84, odst. (2), písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

v platném znění:  
 počet členů rady města 5  

 
[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdrželi se 3] 
      
K bodu 8.1) v souladu s § 84, odst. (2), písm. l) a § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
  v platném znění:  

 počet členů finančního výboru 11 
 počet členů kontrolního výboru 11 
 

[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 9.1)  v souladu s § 72 odst. 2 a § 84, odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev, vše v platném znění, odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva města v následující výši: 
 
místostarosta     17.600 Kč/měsíc   
člen rady města      7.380 Kč/měsíc           
předseda výboru ZM nebo komise RM   3.690 Kč/měsíc           
člen výboru ZM nebo komise RM      3.075 Kč/měsíc   
člen zastupitelstva města bez dalších funkcí 1.845 Kč/měsíc              

 
v souladu s § 72 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, že při souběhu výkonu 
několika funkcí se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva města 
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží 
nejvyšší odměna. Odměny za výkon jednotlivých funkcí se nesčítají. Odměna 
se poskytne od 01.11.2018, v případě zvolení do vyšší funkce ode dne zvolení 
do této funkce.  
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva 
města bude odměna nastupujícímu náhradníkovi náležet ode dne složení 
slibu.  
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Předsedovi výboru/komise, který není členem zastupitelstva města, bude 
poskytována měsíční odměna ve stejné výši jako u předsedy komise/výboru, 
který je členem zastupitelstva města, ode dne zvolení do funkce.  

 
[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
 
 

IV. určilo  
 

K bodu 7.1) v souladu s § 84, odst. (2), písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
 v platném znění: 

 počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 2 – starosta, 
místostarosta 

 
v souladu s § 84, odst. (2), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění: 
 počet místostarostů na 2 místostarosty 

 
[Výsledek hlasování: pro 14  proti 0  zdrželi se 3] 
 

 
V. zvolilo 

 
K bodu 7.2)  v souladu s § 84, odst. (2), písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
  v platném znění:  
  
                   pana Josefa Bazalu starostou města  
 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 1] 
 
K bodu 7.3)   v souladu s § 84, odst. (2), písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
  v platném znění:  
 
  Mgr. Martina Zábranského uvolněným místostarostou města  
 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 1] 
 
K bodu 7.3)   v souladu s § 84, odst. (2), písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
  v platném znění:  
 
  Ing. Kamila Psotku neuvolněným místostarostou města  
 
[Výsledek hlasování: pro 14   proti 3  zdržel se 0] 
 
K bodu 7.4) v souladu s § 84, odst. (2), písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
  v platném znění:  
 
                   paní Marii Hráčkovou členkou rady města  
 
                   Ing. Josefa Trňáka členem rady města  
 
[Výsledek hlasování: pro 16  proti 0  zdržel se 1] 
 
K bodu 8.2) v souladu s § 84, odst. 2, písm. (l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
  zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 
 

předsedou finančního výboru  - Ing. Františka Šimu 
místopředsedkyní finančního výboru - Ing. Lenku Plevákovou 
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členy finančního výboru  - p. Sylvu Janíkovou 
     - Ing. Kamila  Khazaala 
     - p. Jiřího Zambala 
     - Ing. Jiřího Jelínka 
     - Ing. Vlastimila Koutníka 
     - p. Ondřeje Slavíka 
     - Mgr. Ivo Dorotíka 
     - Ing. Marka Pochylého 
     - p. Ladislava Paroulka 
 
 
předsedou kontrolního výboru - Bc. Roberta Janušku 
místopředsedou kontrolního výboru - Ing. Pavla Bartošíka 
členy kontrolního výboru  - Ing. Davida Mišťúrika 
     - Mgr. Davida Lukáše 
     - Bc. Žanetu Schneiderovou 
     - Mgr. Martina Řimáka 
     - p. Petru Jaru 
     - p. Martinu Všetulovou       
     - Ing. Jitku Foltýnkovou 
     - MUDr. Aleše Hřiba 
     - p. Pavla Berku, Dipl. um. 
 

[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
 
 

VI. zřídilo 
 

K bodu 8.1)  v souladu s § 84, odst. (2), písm. l) a § 117, odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb. 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů finanční a kontrolní výbor 
zastupitelstva města. 

 
[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
   
 

VII. jmenovalo 
 

K bodu 8.2) tajemnicí finančního výboru Ing. Alenu Holubovou.  
 
  tajemnicí kontrolního výboru Ing. Zdislavu Zvardoňovou.  
 

 
VIII. poskytuje 

 
K bodu 9.2) v souladu s § 80 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 

1. členovi zastupitelstva města příspěvek ve výši max. 10.000,- Kč/kalendářní 
rok na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, 
místostarostu nebo člena zastupitelstva města pověřeného k přijímání projevu 
vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a příspěvek na úhradu 
zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku v souvislosti se zastupováním obce 
na veřejných občanských obřadech (tj. vítání občánků, přijetí jubilantů na 
radnici a jiné slavnostní ceremoniály). Příspěvek činí 1.000,- Kč/den konání 
svatebních nebo slavnostních obřadů, a to bez ohledu na počet obřadů a 
dobu konání obřadu v rámci jednoho dne. 
 
2. příspěvek ve výši 5.000,- Kč/kalendářní rok k zabezpečování sociálního 
rozvoje pracovního kolektivu a k podpoře jeho zdravotních, kulturních a 
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sportovních aktivit pro uvolněné členy zastupitelstva města ze sociálního 
fondu dle podmínek stanovených pro zaměstnance města ve Vnitřní směrnici 
o tvorbě a čerpání sociálního fondu. 
 
3. příspěvek ve výši 5.700,- Kč/kalendářní rok na ošacení pro uvolněné členy 
zastupitelstva města ze sociálního fondu dle podmínek stanovených pro 
zaměstnance města ve Vnitřní směrnici o tvorbě a čerpání sociálního fondu. 
 
4. příspěvek na penzijní připojištění ve výši 250,- Kč/měsíc pro uvolněné členy 
zastupitelstva města ze sociálního fondu dle podmínek stanovených pro 
zaměstnance města ve Vnitřní směrnici o tvorbě a čerpání sociálního fondu. 
 
5. příspěvek na stravování ve výši 52,- Kč za odpracovaný den pro uvolněné 
členy zastupitelstva města dle podmínek stanovených pro zaměstnance 
města ve Vnitřní směrnici o stravování zaměstnanců.  

 
[Výsledek hlasování: pro 17  proti 0  zdržel se 0] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josef Bazala, v. r.       Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
   starosta                 místostarosta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marek Pochylý, v. r. 
předseda návrhové komise 


