Město Šenov
okres Ostrava - město

Souhrn výsledků
1. ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 8. 11. 2018

Zastupitelstvo města Šenov:
a) bere na vědomí:
1. Zprávu předsedy mandátového výboru.
2. Složení slibu všech členů zastupitelstva města podle § 69, odst. 2, zákon a
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
3. Termín semináře k rozpočtu 2019 dne 20. 11. 2018 v 15.00 hod.
4. Termíny dalších řádných zasedání zastupitelstva města dne 20. 11. 2018 v 16.00 hod.
a 11. 12. 2018 v 16.00 hod.

b) schvaluje:
1. Program ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
2. Znění volebního řádu se způsobem volby kandidátů dle varianty 5b) a 6a), tj. volební
výbor seřadí navržené kandidáty pro potřeby volby sestupně v pořadí podle počtu
platných hlasů získaných ve volbách do zastupitelstva města Šenov a volba starosty,
místostarosty(ů), členů rady, předsedů a členů výborů bude probíhat tajně.
c) volí:
1. Návrhovou komisi ve složení: Ing. Tomáš Holuša, Ing. Martin Tesař, Ing. arch. Arnošt Hradil.
2. Volební výbor ve složení: Mgr. Miroslav Bolek, Ing. Jiří Tvardek, Ing. Stanislav
Kroček.

1

3. Starostu

Ing. Jan Blažek

4. Místostarostu

Ing. Tomáš Holuša

5. Členy rady města

Martin Vaculík
Ing. Renáta Revendová
Tomáš Spratek

6. Předsedu finančního výboru

Ing. Martin Tesař

7. Členy finančního výboru

Mgr. Miroslav Bolek
Ing. Jiří Spratek

8. Předsedu kontrolního výboru

Petr Smékal

9. Členy kontrolního výboru

Ing. Antonín Ševčík
Ing. Stanislav Kroček

d) zřizuje:
1. Finanční výbor a kontrolní výbor.

e) určuje:
1. Pro nové funkční období ustanovení jednoho místostarosty a funkce starosty
a místostarosty, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni.
2. Člena zastupitelstva města pana Ing. arch. Arnošta Hradila ke spolupráci při
pořizování veškeré územně plánovací dokumentace týkající se území města Šenov
a jejich změn ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších právních předpisů (stavební zákon),
§ 47 odstavce 1, § 51 odstavce 1 a § 53 odstavce 1, a to na dobu do konce právě
probíhajícího volebního období.
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f) stanoví:
1. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva města s účinností od 8. 11. 2018
za nejvyšší vykonávanou funkci takto:
1. člen rady 5 000 Kč
2. předseda výboru, komise 2 500 Kč
3. člen výboru, komise 2 200 Kč
4. člen zastupitelstva 1 200 Kč
+ příplatek při souběhu dvou a více funkcí uvedených v bodě 1), 2) a 3) 800 Kč.
Rozhodným datem pro zahájení vyplácení odměny je den složení slibu člena
zastupitelstva města, den zvolení nebo jmenování do funkce.

g) odkládá:
1. Rozhodnutí o vydání Územního plánu Šenov do 20. 11. 2018.

Ing. Jan Blažek
starosta

Ing. Tomáš Holuša
místostarosta

V Šenově dne: 8. 11. 2018
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