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ZASTUPITELSTVO StatutárníHO městA opavY


                                                                                                                                            Anonymizované usnesení

		
				                       A     


U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání

ZASTUPITELSTVA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 10. 11. 2014

















1/01 ZM 14
Dočasná změna způsobu hlasování

Zastupitelstvo města


rozhodlo

a)
o tom, že způsob volby primátora města, náměstků primátora a členů rady bude veřejný bez použití hlasovacího zařízení 


b)
že způsob volby primátora města, náměstků primátora a členů rady dle písmene a) tohoto usnesení bude aplikován zastupitelstvem města pouze na dnešním zasedání zastupitelstva města v bodech programu 8/1
a 9/1


c)
že se nejedná o návrh trvalé změny Jednacího řádu zastupitelstva statutárního města Opavy  


2/01 ZM 14
Volba ověřovatelů zápisu

Zastupitelstvo města


volí


ověřovatele zápisu z  ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 11. 2014:




a)
MUDr. Miroslavu Kolář

b)
 Mgr. Petra Czudka




3/01 ZM 14
Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města


schvaluje


upravený program ustavujícího zasedání zastupitelstva města












4/01 ZM 14
Volba členů návrhové komise

Zastupitelstvo města


volí 


návrhovou komisi pro přípravu návrhu souboru usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 11. 2014 ve složení:

a)
předseda návrhové komise pan Ing. Vladimír Javorský

b)
člen návrhové komise pan Ing. Lukáš Kovařík

c)
člen návrhové komise pan Mgr. Alexandr Burda

d)
člen návrhové komise pan Jan Hanuš

e)
člen návrhové komise pan Pavel Stehlík


5/01 ZM 14
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 10. 11. 2014 budou dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce 4 členové zastupitelstva města, a to primátor města a 3 náměstci primátora 




6/01 ZM 14
Volba primátora

Zastupitelstvo města


volí


Bc. Martina Vítečka do funkce primátora Statutárního města Opavy 

7/01 ZM 14
Volba náměstků primátora a dalších členů rady města

Zastupitelstvo města


volí

a)
 Mgr. Simonu Bierhausovou do funkce náměstkyně primátora města


b)
Mgr. Dalibora Halátka do funkce náměstka primátora města


c)
p. Josefa Stiborského do funkce náměstka primátora města


d)
 p. René Holušu do funkce člena rady města 


e) 
 Mgr. Simonu Horákovou do funkce členky rady města


f)
 Ing. Lukáše Kovaříka do funkce člena rady města


g)
 p. Adama Ludvíka Kwieka do funkce člena rady města 


h)
 Mgr. Libora Menšíka do funkce člena rady města 


i)
p. Milana Němce do funkce člena rady města


j)
Ing. Marka Veselého do funkce člena rady města 




8/01 ZM 14
Určení 1. náměstka primátora, který bude zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti a určení pořadí zastupování ostatními náměstky primátora


Zastupitelstvo města

1.
určuje


 Mgr. Simonu Bierhausovou 1. náměstkyní primátora města

2.
určuje


že v době nepřítomnosti primátora města zastupují primátora města náměstci primátora města v tomto pořadí:

a)
Mgr. Simona Bierhausová


b)
Mgr. Dalibor Halátek

c)
p. Josef Stiborský




9/01 ZM 14
Svěření úkolů primátorovi města a náměstkům primátora

Zastupitelstvo města


svěřuje


a) 
primátorovi města  Bc. Martinu Vítečkovi úkoly na úsecích:
vnější vztahy a zahraniční spolupráce
finance
majetek města
veřejné zakázky
interní audit
Městská policie Opava
Městské lesy Opava, p.o.


b)
1. náměstkyni primátora města Mgr. Simoně Bierhausové úkoly na úsecích:
školství, sport a prevence kriminality
příspěvkové organizace působící v oblasti školství
příprava a realizace investic
spolupráce s městskými částmi
Středisko volného času Opava, p.o.
společnosti s majetkovou účastí města působící v oblasti sportu


c)
náměstkovi primátora města Mgr. Daliboru Halátkovi úkoly na úsecích: 
rozvoj města a urbanismus
životní prostředí
cestovní ruch
kultura
příspěvkové organizace města působící v oblasti kultury
Technické služby Opava, s.r.o.


d)
náměstkovi primátora panu Josefu Stiborskému úkoly na úsecích:
sociální věci
doprava
informační systémy
Městský dopravní podnik Opava, a.s.
příspěvková organizace města působící v sociální oblasti 

















10/01 ZM 14
Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným zastupitelům, schválení Zásad pro odměňování členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města



Zastupitelstvo města



schvaluje


a)
měsíční odměny neuvolněným zastupitelům:
aa) členům rady města                                           ve výši  5.230,00 Kč
ab) členům zastupitelstva města                            ve výši  1.780,00 Kč
ac) jmenovaným do komise pro občanské obřady
     (předsedovi i členům ve stejné výši)                 ve výši  3.630,00 Kč
ad) ostatním předsedům komisí a výborů              ve výši  2.630,00 Kč
ae) ostatním členům komisí a výborů                     ve výši  2.105,00 Kč

s účinností ode dne zvolení do funkce
	


b)
neuvolněným zastupitelům, zařazeným do komise pro občanské obřady, poskytnutí odměny za tuto funkci a za jednu další vykonávanou funkci, 
za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, 

ostatním neuvolněným členům zastupitelstva v případě výkonu několika funkcí poskytnutí pouze jedné odměny, a to za funkci, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna   










c)
neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku ve výši 240,-- Kč/hod pro rok 2015, která jim bude proplácena jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti 
s výkonem jejich funkce



d)
Zásady pro odměňování členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města

s účinností od 11. 11. 2014













11/01 ZM 14
Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města, určení počtu členů, volba předsedy a členů

Zastupitelstvo města

1.
zřizuje


na volební období 2014 – 2018 finanční a kontrolní výbor zastupitelstva města  


2.
stanoví

a)
počet členů finančního výboru zastupitelstva města na 9


b)
počet členů kontrolního výboru zastupitelstva města na 9
11/01 ZM 14
3.
volí

a)
Ing. Lumíra Měcha předsedou finančního výboru zastupitelstva města 


b)
Ing. Rudolfa Chamrátha členem finančního výboru zastupitelstva města

c)
Ing. Tomáše Navrátila členem finančního výboru zastupitelstva města

d)
Ing. Libora Pěčonku členem finančního výboru zastupitelstva města

e)
Ing. Pavlu Brady členkou finančního výboru zastupitelstva města

f)
Mgr. Ing. Gabrielu Mathiasovou členkou finančního výboru zastupitelstva města

g)
Ing. Lukáše Kovaříka členem finančního výboru zastupitelstva města

h)
Ing. Bohumila Křempka členem finančního výboru zastupitelstva města

i)
MUDr. Mariána Staňa členem finančního výboru zastupitelstva města

4.
volí

a) 
Ing. Jana Sedláčka předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města


b)
Mgr. Libora Menšíka členem kontrolního výboru zastupitelstva města

c)
Ing. Bc. Josefa Víchu členem kontrolního výboru zastupitelstva města

d)
Bc. René Ulricha členem kontrolního výboru zastupitelstva města

e)
p. Jaroslava Čecha členem kontrolního výboru zastupitelstva města

f)
Mgr. Ondřeje Kubesu členem kontrolního výboru zastupitelstva města


g)
Ing. Pavla Kořízka členem kontrolního výboru zastupitelstva města


h)
p. Břetislava Tůmu členem kontrolního výboru zastupitelstva města


i)
Mgr.  Dominika Janků členem kontrolního výboru zastupitelstva města









12/01 ZM 14
Stanovení termínu konání 2. zasedání zastupitelstva města

Zastupitelstvo města 


stanoví


termín konání 2. zasedání zastupitelstva města na 15. 12. 2014 
od 9.00 hodin 







                           Bc. Martin Víteček  v.r.                                       Mgr. Simona Bierhausová  v.r.
                                     primátor			               	      1. náměstkyně primátora
		

