Město Kravaře

Usnesení
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne
30.10. 2018 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

usn. čís. 1.1/2018-1.16/2018

Mgr. Monika Brzesková
starostka
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Zahájení,
Zahájení, hymna
Složení slibu členů Zastupitelstva města Kravaře
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Schválení programu 1. (ustavujícího) zasedání ZM
Volba členů návrhové komise
Volba členů volební komise
Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty/ky, místostarosty/ů a
dalších členů Rady města
8. Stanovení počtu členů Rady města a určení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni
9. Volba starosty/ky a místostarosty/ů
a)volba starosty/ky
b)volba místostarosty/ů
10. Volba dalších členů Rady města
11. Svěření úkolů vedení města
12. Zřízení finančního výboru, počtu členů, volba předsedy a jednotlivých členů výboru
13. Zřízení kontrolního výboru, počtu členů, volba předsedy a jednotlivých členů výboru
14. Zřízení výboru pro dotace, kulturu a sport počtu členů, volba předsedy a jednotlivých
členů výboru
15. Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva města
(§ 72 zákona o obcích) a členům výborů)
16. Svěření kompetencí Radě města na úseku rozpočtových opatření
17. Stanovení termínu 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře
18. Diskuse
19. Závěr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

a přijalo tyto usnesení
Zastupitelstvo města
1.1/2018 Složení slibu členů Zastupitelstva města Kravaře
bere na vědomí
složení slibu členů Zastupitelstva města Kravaře
1.2/2018 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
určuje
ověřovatele zápisu z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města Kravaře, konaného dne
30. 10. 2018
- pana Lukáše Glabasniu
paní Evu Juráškovou
a zapisovatele
1.3/2018 Schválení programu 1. ustavujícího zasedání ZM
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s ch v a 1 u j e
program 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva města Kravaře.
1.4/2018 Volba členů návrhové komise
volí
návrhovou komisi pro přípravu usnesení z 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva města
konaného dne 30. 10. 2018 ve složení předseda: paní Bc. Petra Guldová a 2 členy pan
Heribert Sentenský a paní MUDr. Sylva Náhlíková

1.5/2018 Volba členů volební komise
volí
volební komisi pro volbu starostky, místostarosty/ů a dalších členů Rady města ve složení
předseda: pan Petr Vilášek a 2 členy pan Petr Jochim a pan David Bitomský.

1.6/2018 Schválení způsobu volby a volebního
místostarosty/ů a dalších členů Rady města

řádu

pro volbu

starosty/ky,

schvaluje
způsob volby a volebního řádu pro volbu starostky, místostarostů a dalších členů rady města
veřejným hlasováním.
1.7/2018 Stanovení počtu členů Rady města a určení funkcí, pro které budou členové
zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni
A) stanovu je
počet členů rady města na 7.
B) u r č u j e
dvě funkce, pro které budou členové zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni, a to starostka
a místostarostka.
C) stanovuje
funkci neuvolněného místostarosty
1.8/2018 Volba starosty/ky a místostarosty/ů
A) v o 1 í
paní Mgr. Moniku Brzeskovou do funkce starostky.
B) v o 1 í
paní Mgr. Sandru Hradilovou do funkce místostarostky (uvolněné).
C) v o 1 í
pana Martina Schwarze do funkce místostarosty (neuvolněného).
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1.9 /2018 Volba dalších členů Rady města
A) v o 1 í
pana Petra Jochima do funkce dalšího člena Rady města.
B) v o 1 í
pana Ing. Petra Muczku do funkce dalšího člena Rady města.
C) v o 1 í
pana Ing. Milana Rostka do funkce dalšího člena Rady města.
D) v o 1 í
pana Ing. Martina Weczerka do funkce dalšího člena Rady města.
1.10 /2018 Svěření úkolů starostce, místostarostovi/ům,
A) svěřuje
starostce paní Mgr. Monice Brzeskové úkoly na úsecích:
>
Oddělení kultury
>
Odboru financí
>
Odbor místního hospodářství a investiční výstavby
>
Oddělení komunálních služeb a správa COV
>
Odboru výstavby, územního plánování a životního prostředí
>
Kancelář úřadu
B) svěřuje
místostarostce (uvolněné) paní Mgr. Sandře Hradilové úkoly na úsecích:
>
Odboru dopravy
>
Odboru sociálníchvěcí
>
Oddělení IT
>
Odbor vnitřních věcí a obecní živnostenský úřad
>
Příspěvkové organizace města
>
Aquapark
C) svěřuje
místostarostovi (neuvolněnému) panu Martinu Schwarzovi úkoly na úsecích:
>
regionálního rozvoje a dotačního managementu a sportu
>
rozvoje turistického ruchu
D) u r ě u j e
že starostku Mgr. Moniku Brzeskovou v době její nepřítomnosti zastupuje místostarostka paní
Mgr. Sandra Hradilová. V době nepřítomnosti starostky paní Mgr. Moniky Brzeskové a
místostarostky paní Mgr. Sandry Hradilové zastupuje starostku v době její nepřítomnosti
(neuvolněný) místostarosta pan Martin Schwarz.
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1.11 /2018 Zřízení finančního výboru, počtu členů, volba předsedy a jednotlivých členů
výboru
A) z ř i z u j e
finanční výbor na volební období 2018 - 2022.
B) stanovu je
že výbor finanční bude mít 9 členů.
C) v o 1 í
předsedu finančního výboru pana Ing. Petra Muczku
D) v o 1 í
další členy finančního výboru
1. Ing. Daniel Přibyla, MBA
2. Mgr. Monika Kotíková
3. Miroslav Hájek
4. Ing. Rostislav Štoček
5. Bc. Veronika Heiderová
6. Ing. et Ing. Šárka Nedělová
7. Ing. Andreas Hahn
8. Ilona Uhliarová
1.12 /2018 Zřízení kontrolního výboru, počtu členů, volba předsedy a jednotlivých členů
výboru
A) z ř i z u j e
kontrolní výbor na volební období 2014-2018.
B) stanovuje
že výbor kontrolní bude mít 7 členů.
C) v o 1 í
předsedu kontrolního výboru paní Bc. Irenu Sentenskou
D) v o 1 í
další členy kontrolního výboru
1. Bc. Petra Guldová
2. Mgr. Monika Kotíková
3. Mgr. Jana Kokešová
4. David Thomas
5. Eva Jurášková
6. David Bitomský
1.13 /2018 Zřízení výboru pro dotace, kulturu a sport, počtu členů, volba předsedy a
jednotlivých členů výboru
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A) z ř i z u j e
výbor pro dotace, kulturu a sport na volební období 2018 -2022
B) stanovuje
že výbor pro dotace, kulturu a sport bude mít 7 členů.
C) v o 1 í
předsedu výboru pro dotace, kulturu a sport pana Petra Viláška
D) v o 1 í
další členy výboru pro dotace, kulturu a sport
1. Monika Ševčíkové
2. Roman Glinz
3. Marek Dehner
4. Eva Jurášková
5. MUDr. Vítězslav Hahn
6. Ing. Petr Kotzian, Ph.D.
1.14 /2018 Stanovení výše odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva
města (§ 72 zákona o obcích) a členům výborů)
A) stanovuje
měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města
- za výkon funkce člena zastupitelstva 1 184 Kč,
- za výkon funkce člena rady 4 738 Kč,
- za výkon funkce předsedy výboru 2 369 Kč,
- za výkon funkce předsedy komise 2 369 Kč,
- za výkon funkce člena výboru 1 974 Kč,
- za výkon funkce člena komise 1 974 Kč,
- za výkon funkce člena výboru, který není člen zastupitelstva 500 Kč,
- za výkon funkce neuvolněného místostarosty 11 727 Kč,
a to ode dne 1. 11.2018 v souladu s § 72, § 73 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. Zastupitelstvo města současně
stanovuje, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se měsíční odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva poskytne ve výši dle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna.
1.15 /2018 Svěření kompetencí radě města na úseku rozpočtových opatření
stanovu je
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení) Radě města Kravaře
schvalování rozpočtových opatření v plném rozsahu - to znamená schvalování veškerých
rozpočtových opatření.
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1.16 /2018 Stanovení termínu 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře
s ch v a 1 u j e
termín zasedání 2. Zastupitelstva města Kravaře na středu 12. 12. 2018 v 17:00 hodin.

Mgr. Monika Brzesková
starostka

Mgr. Sandra Hradilová
místostarostka
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