
Usnesení a ostatní závěry z ustavující schůze Zastupitelstva města Hartmanice konané 20.10.2022

**********************************************************************************

         A)       USNESENÍ č.  I./1/22
1.   ZM určuje ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města p.

Miroslava Bachroně a p. Michala Kadeřábka.
2.    ZM jednohlasně schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
3.       ZM jednohlasně schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

   4.       ZM  v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona  o obcích určuje, že pouze pro výkon
funkce starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

                         5. ZM schvaluje volbu starosty, místostarosty, členů rady, předsedů a členů výborů
veřejným hlasováním.

                         6. ZM volí starostou města p. Pavla Valdmana.
                         7.        ZM volí místostarostou města  p. Pavla Kojzara.
                         8.        ZM   volí  členem   rady  města   p. Miroslava  Bachroně,   p. Pavlu Burešovou  a   p.

Františka Kojzara.
                         9.        ZM zřizuje tříčlenný finanční výbor.

          10.        ZM zřizuje tříčlenný kontrolní výbor.
          11.        ZM volí předsedou finančního výboru p. Lukáše Reima.

                       12.        ZM volí předsedou kontrolního výboru p. Vladimíra Hracha.
                       13.        ZM volí členem finančního výboru p. Michala Kadeřábka a p. Pavla Diviše.
                       14.        ZM volí členem kontrolního výboru p. Ing. Veroniku Hájkovou a  p. Jana Mičku.
                       15.       ZM stanovuje v   souladu   s §  72   odst. 2  zákona o obcích a nařízením vlády č.

318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
v platném znění,  výši  odměn neuvolněných členů zastupitelstva takto:
místostarosta  9.000,- Kč, člen rady 1.500,- Kč,  předseda finančního a předseda
kontrolního výboru  1.300,- Kč, člen finančního a člen kontrolního výboru 1.100,-
Kč, člen zastupitelstva 600,- Kč.

                       16.       ZM stanovuje, že v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích bude při souběhu výkonu
více funkcí neuvolněným členem zastupitelstva poskytována odměna pouze za
výkon nejvyšší zastávané funkce a nebude poskytována jako součet jednotlivých
odměn.

        17.      ZM   stanovuje  v  souladu  s  §  72  odst.  2  zákona  o  obcích,  že  odměny  budou
poskytovány od 1.12.2022 a  dále stanovuje, že   v případě nastoupení náhradníka
na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu a v případě
personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do
funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do příslušné funkce.

        18.        ZM jednohlasně schvaluje uzavření darovací smlouvy s Římskokatolickou farností
Hartmanice, kterou město farnosti daruje bytovou jednotku č. 2 v Hartmanicích
čp. 10 s příslušenstvím včetně spoluvlastnického podílu 357/3441 na společných
částech domu a st.p.č. 9/1 v k.ú. Hartmanice I .

B)      Ostatní závěry:
           1.       ZM bere na vědomí oznámení  p.    Ing.  T.  Beránka,  že    stejně jako v  minulém

volebním  období věnuje formou sponzorského daru svou odměnu člena
zastupitelstva příspěvkové organizaci Základní škole Hartmanice.

           2.      ZM   bere   na  vědomí  oznámení  p.  Ing.  Aleše Niederleho,  že   věnuje  formou
sponzorského daru svou odměnu člena zastupitelstva příspěvkové organizaci
Mateřské škole Hartmanice.



            3.       ZM bere na vědomí, že předsedové   finančního a kontrolního  výboru by vždy  na
konci roku měli podat zastupitelům zprávu o své činnosti a zjištěních, kterými se
zabývali.

Usnesení zveřejněno dne:
      sejmuto dne:


