USNESENÍ
1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva města Vamberk,
konaného dne 31.10.2018
Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 1. (ustavujícím) zasedání dne
31.10.2018 usneslo:
1) Zastupitelstvo města Vamberk:
a) Schvaluje zvolení jednoho neuvolněného místostarosty a tří neuvolněných
členů rady města.
b) V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
starosty města bude člen zastupitelstva města uvolněn.
c) Volí starostou města Vamberk pana Mgr. Jana Rejzla.
d) Volí neuvolněným místostarostou města Vamberk pana Rudolfa Futtera.
e) Volí neuvolněnými členy Rady města Vamberk paní Mgr. Taťánu Břízovou,
pana Ing. Aleše Fišera a pana Jaroslava Sedláčka.
2) Zastupitelstvo města Vamberk:
a) Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
b) Volí předsedou finančního výboru pana Ing. Aleše Fišera.
c) Volí předsedou kontrolního výboru pana Jiřího Nováka.
d) Volí členy finančního výboru pana Richarda Sokola a pana Miroslava
Hlavatého.
e) Volí členy kontrolního výboru pana Jiřího Hostinského a paní Dagmar
Kružíkovou.

3)
a) V souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva do
31.12.2018 dle nařízení vlády č. 318/2017 ze dne 11. září 2017 o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků a od 01.01.2019 dle
nařízení vlády 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků takto:
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místostarosta
člen rady
předseda výboru
předseda komise
člen zastupitelstva bez dalších funkcí

18.200 Kč
1.946 Kč
1.596 Kč
1.386 Kč
658 Kč

Při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva města poskytne jako součet tří odměn stanovených pro jednotlivé
funkce, upravené v § 74 odst. 3 zákona o obcích.
Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat
od 01.11.2018.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode
dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce (starosty, místostarosty, člena rady města, předsedy výboru,
předsedy komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
b) Vyslovuje souhlas s uzavíráním dohod o provedení práce mezi městem
Vamberk a neuvolněným členem zastupitelstva města panem Jaroslavem
Sedláčkem, a to od 31.10.2018.
c) Schvaluje poskytování cestovních náhrad neuvolněnému místostarostovi a
neuvolněným členům rady města v souvislosti s výkonem jejich funkce, a to ve
výši a za podmínek stanovených právními předpisy planými pro zaměstnance
města (§ 173 a dále zákoníku práce). Pravidelným pracovištěm neuvolněného
místostarosty a neuvolněných členů rady města pro účely cestovních náhrad
se považuje místo jejich trvalého pobytu.
4) Pověřuje všechny členy Zastupitelstva města Vamberk k přijímání prohlášení
snoubenců o projevení vůle vstoupit do manželství.
5) Schvaluje projekt „Revitalizace obytné skupiny Jiráskova, Vamberk“.

Mgr. Jan Rejzl
starosta města

Rudolf Futter
místostarosta města
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