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Usnesení  
ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Radvanice a Bartovice konaného dne 
1. listopadu 2018 
 

 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Radvanice a Bartovice: 

Číslo 

usnesení 
Obsah 

1/1/18 Schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice                         

a Bartovice konaného dne 1. listopadu 2018, a to s navrženou změnou u bodu 11. 

2/1/18 Určuje za ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání městského obvodu paní Danu Lérovou                 

a pana Pavla Šebestu. 

3/1/18 Schvaluje jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice                         

a Bartovice dle předloženého materiálu. 

4/1/18 Schvaluje volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice 

a Bartovice dle předloženého materiálu.  

5/1/18 Schvaluje počet členů volební komise, a to 3. 

6/1/18 Volí pro ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice volební 

komisi ve složení: 

1) předseda volební komise Ing. Štěpán Košťál 

2) členové volební komise Ing. Bc. Ivana Michálková, Mgr. Jan Kovács, Ph.D. 

7/1/18 Schvaluje počet členů návrhové komise, a to 3. 

8/1/18 Volí pro ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice 

návrhovou komisi ve složení: 

1) předseda návrhové komise Bc. Richard Dudek, DiS. 

2) členové návrhové komise Kateřina Válková, Ing. Boris Hřivna 

9/1/18 Stanovuje podle § 84 odst. (2) písm. m) a § 99 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů rady městského obvodu na 7. 

10/1/18 Stanovuje podle § 84 odst. (2) písm. m) a § 99 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet dlouhodobě uvolněných členů 

zastupitelstva městského obvodu na 2, tj. starosta a místostarosta. 

11/1/18 Stanovuje podle § 84 odst.(2) písm. m) a § 99 odst. (3) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že pro výkon funkce starosty a místostarosty 

budou členové zastupitelstva městského obvodu uvolněni. 

12/1/18 Volí veřejnou volbou dle ustanovení § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce starosty městského obvodu Bc. Aleše 

Boháče, MBA. 

13/1/18 Volí veřejnou volbou dle ustanovení § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, do funkce místostarostky městského obvodu 

Bc. Martinu Stankušovou. 

14/1/18 Volí veřejnou volbou dle ustanovení § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, další členy rady městského obvodu: 

Bc. Richarda Dudka, DiS. 

Jaroslava Kudličku 
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Milana Lukáše 

Jana Macečka 

Ing. Jakuba Sládka. 

15/1/18 Svěřuje starostovi zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úsecích 

- financí a rozpočtu 

- investic 

- stavebního řádu, dopravy a životního prostředí 

- bytového a nebytového hospodářství. 

16/1/18 Svěřuje místostarostce zabezpečování konkrétních úkolů v samostatné působnosti na úsecích 

- organizačním a vnitřních věcí 

- sociálních věcí a školství 

- majetkovém. 

17/1/18 Zřizuje pro volební období 2018-2022 tyto výbory zastupitelstva městského obvodu 

- finanční 

- kontrolní. 

18/1/18 Stanoví pro volební období 2018-2022  počet členů: 

a) finančního výboru na 5 

b) kontrolního výboru na 5.  

19/1/18 Volí pro volební období 2018-2022 dle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

a) předsedou finančního výboru Ing. Tomáše Šwigosta 

b) členy finančního výboru 

Ivo Hainzela 

Ing. Borise Hřivnu 

Pavla Ráčka 

Lukáše Ščerbu 

20/1/18 Volí pro volební období 2018-2022 dle § 84 odst. (2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

a) předsedou kontrolního výboru Stanislava Zientka 

b) členy kontrolního výboru 

Vlastimila Kalu 

Mgr. Jana Kovácse, Ph.D. 

Milana Lukáše 

             Adama Sulka 

21/1/2018 Stanoví v souladu s ust. § 72 a ust. § 84 odst. (2), písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, výši měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva 

obce dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměny členů zastupitelstev územních 

samosprávných celků, dle přílohy k nařízení vlády takto 

 - za výkon funkce člena rady ve výši 4.000 Kč, 

 - za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.000 Kč, 

 - za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 2.000 Kč, 

 - za výkon funkce člena výboru zastupitelstva nebo komise rady ve výši 1.800 Kč, 

 

2) stanoví v souladu s ust. § 77 odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

v platném znění, že měsíční odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva městského obvodu 

se poprvé poskytne s účinností od 1. listopadu 2018, v případě náhradníka, ode dne prvního 

zasedání zastupitelstva městského obvodu, jehož se zúčastnil, 

 

3) stanoví v souladu s ust. § 77 odst. (3), písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, že při souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi  
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zastupitelstva městského obvodu měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje 

nejvyšší odměna.  

22/1/2018 Stanovuje dle ustanovení § 71 odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Zásady pro poskytování pracovního volna s náhradou mzdy 
a náhrady ušlého výdělku členům Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice, 
kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni ve volebním období 2018-2022, 
dle předloženého materiálu. 

23/1/2018 Schvaluje jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Radvanice a Bartovice 
dle předloženého materiálu s úpravami čl. 7 odst. 7, čl. 7 odst. 8 a s vypuštěním odst. 2 čl. 11. 

 

 

 

Bc. Aleš Boháč, MBA                                                                                Bc. Martina Stankušová 

starosta                         místostarostka 


