
USNESENÍ  
z 14. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Staré Město,  

konaného dne 18.01.2021 ve velkém sále radnice ve Starém Městě 
 
Zastupitelstvo města Staré Město 
 

I. bere na vědomí 

 

K bodu 3) informaci pana starosty Josefa Bazaly o vzdání se uvolněné funkce starosty 
 ke dni 17.01.2021. 

 
II. schvaluje 

K bodu 2) program 14. mimořádného zasedání zastupitelstva města. 

[Výsledek hlasování: pro  17  proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 2) volební komisi ve složení: 
  předseda: Ing. Vojtěch Foltýnek    
  členové: MUDr. Aleš Hřib 
    p. Martina Všetulová 
 
[Výsledek hlasování: pro 17   proti 0  zdržel se 0] 
 
K bodu 2) návrhovou komisi ve složení: 
  předseda: Ing. Marek Pochylý    
  členové: Mgr. Vratislav Brokl 
    p. Františka Pavlicová  
 
[Výsledek hlasování: pro 17   proti 0   zdržel se 0] 
 
 
 

III. děkuje 

 
K bodu 3) panu Josefu Bazalovi za práci, vykonanou pro město Staré Město ve funkci 

starosty města a přeje mu hodně úspěchů při výkonu funkce senátora, a vše 
dobré v osobním i pracovním životě. 

 

IV. rozhoduje 

K bodu 3) hlasovat o personálních otázkách obsažených v níže uvedených usneseních 

  veřejným hlasováním. 

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

V. volí 

K bodu 3) v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, do funkce starosty města Staré Město pana Ing. Kamila 
Psotku počtem 14 hlasů. 



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

K bodu 3) s ohledem na § 99, odst. 4 a v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, do funkce 
neuvolněného místostarosty pana Josefa Bazalu počtem 14 hlasů. 

[Výsledek hlasování: pro 14   proti 2  zdržel se 1] 

VI. určuje 

K bodu 2) ověřovatele zápisu: p. Erika Feldvabela 
     Bc. Roberta Janušku  
 
[Výsledek hlasování: pro 17   proti 0  zdržel se 0] 

K bodu 3) v souladu s § 104 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, pořadí místostarostů k zastupování starosty v době jeho 
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci 
a ke spolupodepisování právních předpisů takto: 

1. Mgr. Martin Zábranský, 
2. Josef Bazala při současné nepřítomnosti p. místostarosty Mgr. Martina 

Zábranského. 

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

 

VII. stanoví 

K bodu 3) v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n)  zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávních celků v platném znění, 
odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty města měsíčně ve výši 
28.000 Kč. Odměna bude poskytována ode dne 18.01.2021. 

[Výsledek hlasování: pro 13   proti 3  zdržel se 1] 
 

  

 
Ing. Kamil Psotka, v. r.      Mgr. Martin Zábranský, v. r. 
starosta        místostarosta 

 

 

 

 

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

 


