Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 01. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
04.11.2010 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy
Jednání řídil: Lakatoš Zdeněk-starosta
Přítomni: Petr Gono, Jan Čečáková, Josef Hraško, Jana Rojovská, Rudolf Löffler, Jan Felt
Omluveni: 0
Neomluveni:0
Hosté: 0
Jednání skončilo v 19:00 hodin
Občané: 9
Zastupitelstvo města schválilo:
A-1/ - Zahájení :

A-2/ - Program jednání :
1) Zahájení , volba starosty a místostarosty, odvolání dosavadních předsedů a
členů komisí a výborů, volba předsedů komisí, schválení odměn členům ZMě,
jednací řád ZMě, různé

B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení:
Hlasování : pro 7
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení :
Hlasování : pro 7
B-2/ Zpráva předsedy komise
Usnesení: Předseda volební komise seznámil přítomné s výsledky voleb, jejich platností a
předal zvoleným členům zastupitelstva osvědčení o zvolení a přijel slib zvolených
členů zastupitelstva.

B-3/ Volba starosty a místostarosty
Usnesení : Na funkci uvolněného starosty byl navržen: p. Lakatoš
Hlasování: pro: 6
proti: 0
zdržel se: 1(Lakatoš)

Na funkci uvolněné/ho místostarosty/ky byl/a navržen/a: pí Rojovská
Hlasování: pro: 5
proti: 1 (Felt)
zdržel se: 1 (Rojovska)
Usnesení č: 01/10/R01

B-4/ Odvolání dosavadních předsedů a členů komisí a výborů
Usnesení: Starosta města odvolal dle platných právních předpisů dosavadní předsedy a členy
komisí ze svých funkcí.
Hlasování: pro 7
proti: 0
Usnesení č: 02/10/R01
B-5/ Volba předsedů komisí:
Usnesení: ZMě projednalo a schválilo následující rozdělení:
předseda: p. Gono
a) Finanční výbor:
člen výboru: p. Löffler
b) Kontrolní výbor
předseda: pí Čečáková
člen výboru: p. Felt
c) Přestupková komise:
předseda: JUDr. Říhová
člen komise: p. Felt
c) Sociálně-zdravotní komise: předseda: pí Rojovská
člen komise:
d) Komise školství, kultury a sportu: předseda: p. Löffler
Usnesení č: 03/10/R01
B-6/ Schválení odměn členům Změ:
Usnesení:
Členům ZMě, kteří jsou předsedy výboru nebo komisí přísluší měsíční odměna ve výši
1.300,-Kč. Členům ZMě, kteří nejsou pověřeni funkcí předsedy komise, ale jsou členy výboru
nebo komise přísluší 1.060,-Kč. Tyto odměny jsou v souladu s platným předpisem o
odměnách za výkon veřejné funkce a je možno je vyplácet až po ustanovení příslušných
komisí.
Předsedové výborů a komisí proto na příštím jednání předloží jmenný seznam členů svých
výborů a komisí.
Uvolněnému místostarostovi přísluší dle platného předpisu odměna dle platných tabulek
Uvolněnému starostovi přísluší dle platného předpisu odměna dle platných tabulek.

pro: 7
proti: 0
Usnesení č: 04/10/R01

B-7/ Jednací řád ZMě:
Usnesení: ZMě schválilo jednací řád městského zastupitelstva:
Pravidelné schůze ZMě minimálně 1 x za měsíc, vždy v 17 hodin ve společenské místnosti
městského úřadu.
Program jednání schůze bude v souladu se zákonem zveřejňován minimálně jeden týden před
zasedáním. Členové ZMě spolu s pozvánkou obdrží i podklady pro jednání. Tento stanovený
program bude dodržován a jeho doplnění přichází v úvahu jen ve výjimečných případech,
nesnese-li projednání odklad. Spolu s programem bude vždy stanoveno kdo a v jakém rozsahu
připraví podklady pro jednotlivé body jednání.
Řádné jednání zahrnuje vždy kontrolu usnesení a zápisu, volbu ověřovatele zápisu(vždy
starosta + 2 členové ZMě) a další body dle aktuální potřeby. Dle potřeby je možno svolat i
mimořádné schůze zastupitelstva mimo plánovaný termín. V tom případě musí být všichni
členové včas o jeho konání vyrozuměni. Při samotném jednání může být vypuštěn bod
kontrola usnesení a zápisu. Ten je pak zařazen do nejbližšího řádného jednání ZMě.
Zápis smí být zveřejněn až po podpisu ověřovatelů.
Ostatní podmínky zasedání a hlasování se řídí zákonem.
pro: 7
proti: 0
Usnesení č: 05/10/R01

Návrhová komise:

Josef Hraško ml.

Ověřovatel zápisu : Jan Felt

Starosta města : Zdeněk Lakatoš

Vyvěšeno dne : 15.11.2010

…………………………..

…………………………..

Místostarostka města : Jana Rojovská

Sejmuto dne: 1.11.2010

