Město Blovice
Zastupitelstvo města Blovice

Usnesení č. 8/2010
z jednání ustavujícího Zastupitelstva města Blovice
konaného dne 10.11.2010
v sále Lidového domu Blovice od 17.00 hodin

Usnesení obsahuje: 2 strany, body č. 1 - 17

ZM volí:
1) ověřovatele zápisu p. Andrlíka
zapisovatele pí Šabatovou

a p. Bystřického,

zpravodaje pí Alexyovou a

2) členy volební komise p. Zelenku, pí Šustrovou a pí Šroubkovou

3) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění :
• starostu města pana Jana Podušku
• místostarostku města paní Janu Alexyovou
• 1. členem Rady města Blovice pana Pavla Vlacha
• 2. členem Rady města Blovice pana Roberta Zelenku
• 3. členem Rady města Blovice paní Marcelu Šustrovou
• 7 členný finanční a kontrolní výbor
• předsedu finančního výboru p. Bohuslava Plojhara
• předsedu kontrolního výboru p. Ivana Bystřického
• členy finančního výboru : p. Radka Hrubého, p. Jana Fialu, pí Radku
Milfortovou, pí Ivanu Hrubou, p. Jiřího Herana a pí Boženu Šroubkovou
• členy kontrolního výboru : p. Václav Skřivana, pí Miloslavu Janovskou, p.
Pavla Krále, p. Josefa Andrlíka, pí Zdeňku Benešovou a pí Janu Tolarovou

ZM schvaluje:
4) program jednání dle předloženého návrhu
5) zvolení jednoho místostarosty města
6) dlouhodobé uvolnění člena zastupitelstva pro výkon funkce starosty a místostarosty
7) volbu členů kontrolního a finančního výboru dohromady vždy za každý výbor
8) odměnu za výkon funkce člena rady města ve výši 1910 Kč měsíčně s tím, že odměna
bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení
9) odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 660 Kč
měsíčně s tím, že odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení
10) odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1560 Kč měsíčně a
člena výboru ve výši 1060 Kč s tím, že odměna bude poskytována od dne zvolení do
funkce předsedy nebo člena výboru
11) poskytnout při souběhu několika funkcí neuvolněnému členovi zastupitelstva odměnu
za výkon funkce, za níž náleží podle rozhodnutí zastupitelstva nejvyšší odměna s tím,
že příplatek podle počtu obyvatel se poskytuje jedenkrát
12) poskytnout členům výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou
zastupiteli za vykonávání této funkce 1x ročně odměnu formou peněžitého daru, o
jehož výši rozhodne rada města na návrh předsedy výboru či komise

ZM bere na vědomí:
13) složení slibu všech přítomných členů zastupitelstva včetně předání osvědčení o
zvolení dle § 69 odst. 2,3 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

Neschválené návrhy:
14) návrh pí Ivany Hrubé na tajný způsob volby starosty, místostarosty a členů rady města
15) návrh p. Ivana Bystřického na volbu místostarostky města pí Ivanu Hrubou
16) návrh p. Kopála na volbu 1. člena rady města pí Ivanu Hrubou
17) návrh p. Kopála na volbu 2. člena rady města p. Ivana Bystřického

Ověřovatelé:

…………………………………

………………………………..

Starosta:

………………………………….

