Město Sezemice
Zastupitelstvo města Sezemice

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Sezemice
Den konání jednání:
Místo jednání:

19.10.2022
Sál města, Husovo náměstí 790, Sezemice

Číslo jednací:

SEZ-7641/2022/TAJ/Rá

Usnesení č. Z/1/1/2022
Zastupitelstvo města podle § 104 odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích, (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
Schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení č. Z/2/1/2022
Zastupitelstvo města Sezemice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
Určuje tyto funkce, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni - starosta města
a místostarosta města.
Usnesení č. Z/3/1/2022
Zastupitelstvo města Sezemice v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Volí
Starostu města Martina Staňka
Místostarostu města Ladislava Kubizňáka
Člena rady města Ing. Aleše Kačera
Člena rady města Mgr. Luboše Krejčíka
Člena rady města Petru Procházkovou
Usnesení č. Z/4/1/2022
Zastupitelstvo města Sezemice podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, ve znění pozdějších předpisů:
I.

Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou pětičlenné.

II.

Volí Předsedkyni finančního výboru - Mgr. Hanu Krátkou
Člena finančního výboru - Břetislava Černého
Člena finančního výboru - doc. Ing. Janu Holou
Člena finančního výboru - Ing. Janu Onuferovou
Člena finančního výboru - Ing. Vlastimila Plecháčka
Předsedu kontrolního výboru - Ing. Martina Srazila
Člena kontrolního výboru - Mgr. Radku Svatoňovou
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Člena kontrolního výboru - Ing. Václava Trunce
Člena kontrolního výboru - Martina Ulrycha
Člena kontrolního výboru - Jiřího Koláře
III. Ukládá předsedům finančního a kontrolního výboru předložit zastupitelstvu města na
vědomí plán jednání a činnosti finančního výboru a kontrolního výboru na rok 2023.
Termín 06.12.2022
Usnesení č. Z/5/1/2022
Zastupitelstvo města Sezemice
I.

Stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o obcích) odměnu:
1. Za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 1.989 Kč.
2. Za výkon funkce člena rady ve výši 7.954 Kč.
3. Za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva města a předsedy komise rady
města ve výši 3.978 Kč.
4. Za výkon funkce člena výboru zastupitelstva města, člena komise rady města nebo
člena zvláštního orgánu města ve výši 3.314 Kč.
5. Zvyšuje odměnu o 2.000 Kč neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je
oprávněn k přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství, nad
maximální výši odměny stanovenou za výkon jeho funkce.
Odměna se poskytne s účinností od 01.11.2022, v případě náhradníka za člena
zastupitelstva města ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil,
v případě náhradníka za předsedu nebo člena výboru zastupitelstva města nebo
komise rady města ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru
zastupitelstva města nebo dnem jmenování předsedy nebo člena komise rady
města.

II.

Stanoví v souladu s § 74 odst. zákona o obcích, že při souběhu výkonu několika funkcí
se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne ve výši souhrnu
odměn za tři různé funkce – člena rady města, předsedy nebo člena výboru
zastupitelstva města, předsedy nebo člena komise rady města anebo předsedy nebo
člena zvláštního orgánu města.

III. Bere na vědomí , že zastupitelstvo města v souladu s § 80 zákona o obcích schválilo
dne 07.12.2021 usnesením č. Z/61/6/2021 poskytnutí příspěvků uvolněným a
neuvolněným členům zastupitelstva z rozpočtu města a pravidla pro poskytování
dalších plnění z rozpočtu města pro členy zastupitelstva města.
Usnesení č. Z/6/1/2022
Zastupitelstvo města Sezemice
Určuje členy zastupitelstva města, kteří budou oprávněni nakládat s účty města takto:
Martin Staněk, Ladislav Kubizňák, Ing. Aleš Kačer, Ing. Vlastimil Plecháček.
Usnesení č. Z/7/1/2022
Zastupitelstvo města Sezemice
Bere na vědomí termín zasedání zastupitelstva, a to úterý dne 06.12.2022 od 17:00 hodin.

Výpis usnesení ZM ze dne 19.10.2022
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Ověřovatel:

Krejčík Luboš

Datum/podpis:
__________________________

Ověřovatel:

Procházková Petra

Datum/podpis:
__________________________

Martin Staněk
starosta města

Výpis usnesení ZM ze dne 19.10.2022

Ladislav Kubizňák
místostarosta města
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