Město Blovice
Zastupitelstvo města Blovice
Usnesení č. 04/18
ze zasedání ustavujícího zastupitelstva města konaného
dne 31.10.2018
v sále Lidového domu v Blovicích od 16:00 hodin

Usnesení obsahuje: 2 strany, body č. 1 - 18

ZM schvaluje:
1) ověřovatele zápisu Mgr. Janu Černíkovu a pana Ivana Bystřického, zpravodaje Ing.
Boženu Šroubkovou a zapisovatelku paní Evu Beníškovou.
2) program ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
3) zvolení jednoho místostarosty města.
4) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích dlouhodobé uvolnění člena
zastupitelstva pro výkon funkce starosty a místostarosty města.
5) provedení volby starosty, místostarosty a členů rady města veřejným hlasováním.
6) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, zvolení p. Bc. Roberta Zelenky starostou města.
7) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, zvolení p. Ing. Michala Hodka místostarostou města.
8) v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
zvolení p. RNDr. Pavla Vlacha, Ph.D. členem rady města.
9) v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
zvolení pí Ing. Boženy Šroubkové členkou rady města.
10) v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,
zvolení p. Mgr. Jaroslava Tolara členem rady města.
11) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění zřízení Finančního výboru a Kontrolního výboru s tím, že oba výbory
budou 5 členné.
12) zvolení p. Karla Prokopce předsedou Finančního výboru.
13) zvolení pí Mgr. Dagmar Hrubé předsedou Kontrolního výboru.
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14) úkol předsedům Finančního a Kontrolního výboru předložit na příští zasedání
zastupitelstva návrh členů jednotlivých výborů.
15) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovení odměny za výkon
funkce člena rady města ve výši 6.758 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od
01.11.2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání rady města, jehož se
zúčastnil.
16) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovení odměny za výkon
funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 3.379 Kč měsíčně a člena výboru ve
výši 2.816 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována předsedům od 01.11.2018 a
členům ode dne zvolení do funkce člena výboru.
17) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, stanovení odměny za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.690 Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována od 01.11.2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
18) v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích při souběhu výkonu několika funkcí odměnu
neuvolněnému členu zastupitelstva poskytnout pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

……………………………..………….
Bc. Robert Zelenka, starosta města

……………………..…………………..
Mgr. Jana Černíková, ověřovatel zápisu

………………………………………..
Ivan Bystřický, ověřovatel zápisu
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