
 

 
Městský úřad Vamberk, Husovo náměstí 1, 517 54 Vamberk 

 
ústředna: 494 548 111                IČ: 00275492              e-mail: podatelna@vamberk.cz       bankovní spojení: 1240108349/0800 
                                                    DIČ: CZ00275492       www.vamberk.cz                             ID datové schránky: f83bqus 

I N F O R M A C E 
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného 

Zastupitelstva města Vamberk 
 
Naše č. j.: 1545/2022/MÚVA 
Naše ev. č.: 20220009429 
Počet listů: 2 
Počet příloh: 0/listů: 0 
Sp. zn./skart. zn.: 624.1/S/5 

 

Městský úřad Vamberk v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích v platném znění informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva 
města Vamberk svolaného dosavadním starostou města Vamberk v souladu s § 91 
odst. 1 zákona o obcích. 
 
Místo konání:  Městský klub Sokolovna Vamberk  
Doba konání:  19.10.2022 v 18:00 hodin 

 
A. Zahájení 
B. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatelky 
C. Složení slibu členů zastupitelstva města 
D. Schválení programu 

 
Navržený program:  
 
1) Volba starosty a místostarosty, určení počtu místostarostů: 

a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 
písm. a) zákona o obcích), 

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty, 
c) volba starosty, 
d) volba místostarosty, 
e) volba členů rady města. 

 
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru: 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru, 
b) volba předsedy finančního výboru, 
c) volba předsedy kontrolního výboru, 
d) volba členů finančního výboru, 
e) volba členů kontrolního výboru. 

 
3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 

zákona o obcích).  
 

4) Souhlas se vznikem pracovněprávních vztahů mezi obcí a členem zastupitelstva města. 
 
5)  

a)  Pověření členů zastupitelstva města k přijímání prohlášení snoubenců o projevení vůle 
vstoupit do manželství. 

b)  Směrnice – Příspěvek na úpravu zevnějšku. 
 

6) Pověření starosty města zastupováním města v DSO Mikroregion Rychnovsko.  
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7) Pověření starosty města zastupováním města ve Sdružení SPLAV, z. s. 

 
8) Pověření starosty města ve Svazu města a obcí České republiky. 

 
9) Pověření člena zastupitelstva města zastupováním města ve Spolku pro záchranu 

Vambereckých mumií, z. s. 

 
10) Určení člena zastupitelstva města pro spolupráci s úřadem územního plánování na 

územně plánovací činnosti.  

 
11) Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci se SH ČMS – 

Sbor dobrovolných hasičů Peklo nad Zdobnicí. 
  

12) Diskuse. 

 
 
Ve Vamberku 10.10.2022 
 
 
 
 
Mgr. Jan Rejzl, v. r. 
dosavadní starosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne: 10.10.2022 
Bude sejmuto: 20.10.2022 
Sejmuto dne:      


