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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY





U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání

ZASTUPITELSTVA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 23. 11. 2010



















1/01 ZM 10
Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu z  ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 11. 2010:




a)
Bc. René Černohorského

b)
Mgr. Olgu Pavlíčkovou 





2/01 ZM 10
Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města


schvaluje


upravený program ustavujícího zasedání zastupitelstva města




3/01 ZM 10
Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí 


návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 11. 2010 ve složení:

a)
předseda návrhové komise pan Pavel  Stehlík

b)
člen návrhové komise paní Jitka Měchová 

c)
člen návrhové komise MUDr. Marián Staňo

d)
člen návrhové komise pan Lubomír Fišer

e)
člen návrhové komise MUDr. Ivan Drábek







4/01 ZM 10
Volba členů volební komise pro volbu primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města 

Zastupitelstvo města

1.
volí 


volební komisi pro volbu primátora města, náměstků primátora a dalších členů rady města ve složení:

a)
Ing. Jana Kašparová

b)
Ing. Václav Klučka

c)
Ing. Marek Veselý

d)
RSDr. Miroslav Opálka

e)
Ing. Jaroslav Černý    

2.
bere na vědomí


informaci o zvolení Ing. Václava Klučky  předsedou volební komise


5/01 ZM 10
Stanovení celkového počtu členů rady města, stanovení počtu náměstků primátora a určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni


Zastupitelstvo města

1.
stanoví 

a) 
celkový počet členů Rady statutárního města Opavy na 11

b) 
počet náměstků primátora města na 3

2. 
určuje


že pro výkon funkce primátora a náměstka primátora budou členové zastupitelstva města uvolněni

3.
stanoví


že od 23. 11. 2010 budou dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce  4 členové zastupitelstva města, a to primátor města a  3 náměstci primátora 





6/01 ZM 10
Volba primátora

Zastupitelstvo města


volí


Prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc. do funkce primátora Statutárního města Opavy 



7/01 ZM 10
Volba náměstků primátora a dalších členů rady města

Zastupitelstvo města


volí

a)
Ing. Pavlu Brady do funkce náměstkyně primátora města


b)
Mgr. Dalibora Halátka do funkce náměstka primátora města


c)
pana Daniela Žídka do funkce náměstka primátora města


d)
pana Petra Baránka do funkce člena rady města 


e) 
Bc. Hanu Brňákovou do funkce členky rady města


f)
Ing. Mgr. Gabrielu Mathiasovou do funkce členky rady města


g)
pana Pavla Stehlíka do funkce člena rady města 


h)
Bc. Marka Vinárka do funkce člena rady města 


i)
pana Davida Horáka do funkce člena rady města


j)
MUDr. Pavla Vágnera do funkce člena rady města 




8/01 ZM 10
Určení 1. náměstka primátora, který bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti a určení pořadí zastupování ostatními náměstky primátora


Zastupitelstvo města

1.
určuje

a)
Ing. Pavlu Brady 1. náměstkyní primátora města

b) 
že primátora města v době jeho nepřítomnosti  zastupuje 1. náměstkyně primátora města 

8/01 ZM 10
2.
určuje


že v době nepřítomnosti primátora města a 1. náměstkyně primátora města, zastupující primátora města v době jeho nepřítomnosti dle bodu 1b) tohoto usnesení, zastupují primátora města náměstci primátora města v tomto pořadí:

a)
Mgr. Dalibor Halátek

b)
pan Daniel Žídek


9/01 ZM 10
Svěření úkolů primátorovi města a náměstkům primátora

Zastupitelstvo města


svěřuje

a) 
primátorovi města Prof. PhDr. Zdeňku Jiráskovi, CSc. úkoly na úsecích:
finance
interní audit
zahraniční vztahy
kultura
ostatní činnosti z náplně odboru kancelář primátora


b)
1. náměstkyni primátora města Ing. Pavle Brady úkoly na úsecích:
majetek
sociální věci
příspěvkové organizace města 
organizace s majoritním vlastnickým podílem města

c)
náměstkovi primátora města Mgr. Daliboru Halátkovi úkoly na úsecích: 
rozvoj města
hlavní architekt
územní plánování
životní prostředí


d)
náměstkovi primátora panu Danielu Žídkovi úkoly na úsecích:
investice
bezpečnost
informační systémy
doprava
školství









10/01 ZM 10
Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města a stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva města


Zastupitelstvo města


schvaluje

a)
odměny neuvolněným zastupitelům v členění:

člen rady	                                                 měsíční odměna  4.970,- Kč
člen zastupitelstva (bez další funkce)	           měsíční odměna  1.690,- Kč

s účinností ode dne 23. 11. 2010 


b)
člen zastupitelstva určen radou města 
pro výkon občanských obřadů                           měsíční odměna  3.450,- Kč

s účinností ode dne zvolení do funkce


c)
neuvolněnému členu zastupitelstva v případě výkonu několika funkcí měsíční odměnu ve výši jedné odměny za kterou se poskytuje nejvyšší odměna mimo částku vyplácenou za občanské obřady


d)
neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku ve výši 240,- Kč/hod. pro rok 2010 a pro rok 2011, která jim bude proplácena jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce




11/01 ZM 10
Zřízení finančního výboru zastupitelstva města, určení počtu členů, volba předsedy a členů

Zastupitelstvo města

1.
zřizuje


na volební období 2010 – 2014 finanční výbor zastupitelstva města  


2.
stanoví


počet členů finančního výboru zastupitelstva města na 9


3.
volí

a)
Ing. Zbyňka Stanjuru předsedou finančního výboru zastupitelstva města


b)
paní Jitku Měchovou členkou finančního výboru zastupitelstva města

c)
Ing. Radima Křupalu  členem finančního výboru zastupitelstva města
11/01 ZM 10
d)
pana Miroslava Nedvídka  členem finančního výboru zastupitelstva města

e)
Ing. Sabinu Bitomskou členkou finančního výboru zastupitelstva města

f)
pana Jana Gregořicu členem finančního výboru zastupitelstva města

g)
Ing. Libora Pěčonku členem finančního výboru zastupitelstva města

h)
MUDr. Mariána Staňa členem finančního výboru zastupitelstva města

i)
Ing. Rudolfa Chamrátha členem finančního výboru zastupitelstva města


12/01 ZM 10
Stanovení termínu konání 2. zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města 


stanoví


termín konání 2. zasedání zastupitelstva města na 13. 12. 2010 od 15.00 hodin










                    Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.   v.r. 	                    Ing. Pavla Brady    v.r.
                                     primátor			               	    1. náměstkyně primátora
		

