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 Město Ostrov 
 

USNESENÍ 
 

z  ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Ostrov 
konaného dne 10. listopadu 2014 od 15 hod v Zastupitelském sále  

na Městském úřadě Ostrov 
 
 
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 

 
 
2. Jednací a volební řád zastupitelstva města 
Usn. ZM č. 195/14                                                               
ZM schvaluje  jednací řád zastupitelstva města. 
 
Usn. ZM č. 196/14 
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. 197/14                                                                                 
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 5. 
 
4b. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města 
Usn. ZM č. 198/14                      
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. 
 
4c. Určení, které funkce budou členové ZM vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 
Usn. ZM č. 199/14      
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 místostarosta 
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4d. Určení způsobu volby starosty a místostarosty 
Usn. ZM č. 200/14                                                        
Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba starosty města a místostarosty se bude konat volbou tajnou 
samostatnou a volba ostatních členů rady města se bude konat volbou tajnou společnou. 
 
Usn. ZM č. 201/14 
Zastupitelstvo města dle Volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města 
zvolilo pětičlennou volební komisi ve složení p. Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ivan Vysocký, 
Mgr. Libor Bílek, Petr Kalousek. 
 
4e. Volba starosty 
Usn. ZM č. 202/14                                                                                                           
Zastupitelstvo města zvolilo starostou města pana Bc. Pavla Čekana 
 
4f. Volba místostarosty 
Usn. ZM č. 203/14                                                                                                  
Zastupitelstvo města zvolilo místostarostu pana Ing. Josefa Železného. 
 
4g. Volba členů RM 
Usn. ZM č. 204/14                                                                                                       
Zastupitelstvo města zvolilo další tři členy rady města a jsou to Milan Matějka, Pavlína Lišková a 
Mgr. Libor Bílek. 
 
5. Úprava jednacího řádu 
Usn. ZM č. 205/14 
ZM ukládá RM do příštího zasedání ZM zpracovat úpravu Jednacího řádu zastupitelstva města, 
která bude řešit problematiku tajného hlasování. 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Pavel Čekan       Ing. Josef Železný  
starosta města                                                                                     místostarosta 


