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 Město Ostrov 

Návrh Usnesení 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Ostrov 

konaného dne 24. 10. 2022 od 15:00 hod.  

v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře 

 

 

Program:  

1. Složení slibu členů zastupitelstva města 

2. Jednací a volební řád zastupitelstva města 

3. Volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 

4. Volba starosty města, místostarosty(ů) a členů rady města 

a) Určení počtu členů rady města 

b) Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 

c) Určení, které funkce budou členové ZM vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

d) Určení způsobu volby starosty a místostarosty(ů) 

e) Volba starosty 

f) Volba místostarosty(ů) 

g) Volba členů RM 

5. Odměny neuvolněných členů ZM 

6. Schválení volebního a jednacího řádu Kontrolního a Finančního výboru 

7. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru  

 

 

2. Jednací a Volební řád zastupitelstva města 

Usn. ZM č. 161/22                                                               

ZM schvaluje Jednací řád zastupitelstva města v předloženém znění. 

 

Usn. ZM č. 162/22 

ZM schvaluje Volební řád pro volbu starosty, místostarosty(ů) a členů rady města v předloženém 

znění. 

 

 

4. Volba starosty města, místostarosty(ů) a členů rady města 

4a) Určení počtu členů rady města 

Usn. ZM č. 163/22 

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb.  

o obcích, obecní zřízení v platném znění stanovilo, že počet členů rady města bude 7. 

 

4b) Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 

Usn. ZM č. 164/22 

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb.  

o obcích, obecní zřízení v platném znění stanovilo, že počet dlouhodobě uvolněných členů 

zastupitelstva města bude 2. 
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4c) Určení, které funkce budou členové ZM vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

Usn. ZM č. 165/22 

Zastupitelstvo města určilo v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích, obecní zřízení v platném znění funkce, pro které budou členové zastupitelstva města 

dlouhodobě uvolněni takto: 

Starosta města a jeden uvolněný člen rady města. 

 

4d) Určení způsobu volby starosty a místostarosty (ů) 

Usn. ZM č. 166/22 

ZM dle volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty (ů) a členů rady města zvolilo tříčlennou 

volební komisi ve složení Pavlína Lišková, Ing. Arch. Vyhlídka, Mgr. Hájek  

 

Usn. ZM č. 167/22 

Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba starosty města, místostarosty a členů rady města se bude 

konat volbou samostatnou, veřejnou. 

 

4e) Volba starosty 

Usn. ZM č. 168/22 

Zastupitelstvo města zvolilo starostou města Mgr. Davida Hanakoviče. 

 

4f) Volba místostarostů 

Usn. ZM č. 169/22 

Zastupitelstvo města určilo v souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. m), zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích, obecní zřízení v platném znění počet místostarostů 2.  

 

Usn. ZM č. 170/22 

Zastupitelstvo města zvolilo místostarostu Bc. Pavla Čekana.   

 

Usn. ZM č. 171/22 

Zastupitelstvo města zvolilo místostarostku Kateřinu Domalípovou.   

 

Usn. ZM č. 172/22 

Bc. Pavel Čekan bude zastupovat starostu města v době jeho nepřítomnosti. 

 

4g) Volba členů RM 

Usn. ZM č. 173/22 

Zastupitelstvo města zvolilo uvolněného člena rady města Jiřího Netrha.  

 

Usn. ZM č. 174/22 

Zastupitelstvo města zvolilo další 3 členy rady města a jsou to Pavlína Lišková, Lumír Pála, Mgr. 

Libor Bílek.  

 

Usn. ZM č. 175/22 

ZM schvaluje deklaraci na podporu suverénní a svobodné Ukrajiny v předloženém znění 
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5. Odměny neuvolněných členů ZM 

Usn. ZM č. 176/22 

ZM schvaluje dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a s ním souvisejícím 

nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 

celků, s účinností od dnešního dne měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům 

Zastupitelstva následovně (v Kč): 

 

místostarosta (neuvolněný) 35 000 

člen RM 7 500 

předseda výboru ZM / komise RM 3 700 

člen výboru ZM / komise RM 3 100 

člen ZM 2 000 

člen RM + předseda výboru ZM / komise RM 11 000 

člen RM + 2 x předseda výboru ZM / komise RM 15 000 

člen RM + předseda výboru ZM / komise RM + člen výboru ZM / komise RM 14 500 

člen RM + člen výboru ZM / komise RM 10 500 

člen RM + 2 x člen výboru ZM / komise RM  14 000 

2 x předseda výboru ZM / komise RM 7 500 

2 x předseda výboru ZM / komise RM + člen výboru ZM / komise RM 9 500 

předseda výboru ZM / komise RM + člen výboru ZM / komise RM 7 000 

předseda výboru ZM / komise RM + 2 x člen výboru ZM / komise RM 9 000 

2 x člen výboru ZM / komise RM 6 500 

3 x člen výboru ZM / komise RM 9 000 

 

 

6. Schválení volebního a jednacího řádu Kontrolního a Finančního výboru 

Usn. ZM č. 177/22                                                              

ZM schvaluje pro další volební období (2022 – 2026) Volební a Jednací řád výborů Zastupitelstva 

města Ostrov v předloženém znění. 

 

 

7. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva města 

Usn. ZM č. 178/22                                                              

ZM na základě § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, ruší stávající výbory Zastupitelstva města Ostrov a zřizuje nově Kontrolní výbor 

Zastupitelstva města Ostrov a Finanční výbor Zastupitelstva města Ostrov.  

 

Usn. ZM č. 179/22                                                               

ZM stanovuje sedm členů Kontrolního výboru a sedm členů Finančního výboru.  

 

 

 

 

 

Mgr. David Hanakovič             Kateřina Domalípová   

   starosta města                                                                               místostarosta města 


