Statutární město D ě č í n

USNESENÍ
z 8. zasedání zastupitelstva města (ustavující), které se konalo dne 05.11.2018
ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Usnesení č. ZM 18 08 03 01
Zastupitelstvo města
určuje
ověřovateli zápisu Jitku Flachsovou a Mgr. Hanu Cermonovou.
Usnesení ZM 18 08 04 01
Zastupitelstvo města Děčín
volí
návrhovou komisi ve složení: Předseda:
Členové:

Ing. Jan Palička
Václav Němeček
Ing. Valdemar Grešík

Usnesení č. ZM 18 08 04 02
Zastupitelstvo města Děčín
volí
volební komisi ve složení:

Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA
Mgr. Milan Rosenkranc
Mgr. Ivana Poschová

Usnesení č. ZM 18 08 05 01
Zastupitelstvo města Děčín projednalo návrh programu na 8. zasedání (ustavující) Zastupitelstva
města Děčín a
schvaluje
program 8. zasedání (ustavujícího) Zastupitelstva města Děčín v rozsahu zveřejněném na úřední
desce.
Usnesení č. ZM 18 08 06 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na stanovení počtu náměstků primátora a
stanovuje
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pro volební období 2018 – 2022 počet náměstků primátora na 3.
Usnesení č. ZM 18 08 07 01
Zastupitelstvo města Děčín projednalo návrh na stanovení počtu členů rady města a
stanovuje
pro volební období 2018 – 2022 počet členů rady města na 9.
Usnesení č. ZM 18 08 08 01
Zastupitelstvo města Děčín projednalo návrh na určení funkcí, pro jejichž výkon budou členové
zastupitelstva města uvolněni a
určuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
že ve volebním období 2018 – 2022 budou členové zastupitelstva města uvolněni pro výkon
funkce primátora, výkon funkce náměstka primátora pro územní a investiční rozvoj, výkon funkce
náměstka primátora pro ekonomiku, finance a majetek a výkon funkce člena rady města pro
školství, sociální oblast a IT technologie – „smart city“.
Usnesení č. ZM 18 08 09 01
Zastupitelstvo města
zřizuje
v souladu s § 117 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, finanční výbor a kontrolní výbor.
Usnesení č. ZM 18 08 10 01
Zastupitelstvo města
stanoví
v souladu s § 118 odst. 2 a § 119 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, počet členů finančního výboru v počtu 7 členů a počet členů
kontrolního výboru v počtu 7 členů.
Usnesení č. ZM 18 08 11 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na způsob volby primátora, jeho náměstků a dalších členů
rady města a
rozhodlo
o veřejném způsobu volby primátora, jeho náměstků a dalších členů rady města, uvolněného člena
zastupitelstva města, předsedů a dalších členů kontrolního a finančního výboru zastupitelstva
města postupem dle Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín.
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Usnesení č. ZM 18 08 12 01
Zastupitelstvo města Děčín
volí
primátorem města Jaroslava Hroudu.
Usnesení č. ZM 18 08 13 01
Zastupitelstvo města Děčín
volí
náměstkem primátora města pro územní a investiční rozvoj Ing. Vladislava Rašku.
Usnesení č. ZM 18 08 13 02
Zastupitelstvo města Děčín
volí
náměstkem primátora města pro ekonomiku, finance a majetek Ing. Jiřího Anděla, CSc.
Usnesení č. ZM 18 08 13 03
Zastupitelstvo města Děčín
volí
náměstkem primátora města pro prevenci kriminality Václava Němečka.
Usnesení č. ZM 18 08 14 01
Zastupitelstvo města Děčín
volí
členem rady města pro školství, sociální oblast a IT technologie – „smart city“ Ing. Ondřeje Smíška.
Usnesení č. ZM 18 08 14 02
Zastupitelstvo města Děčín
volí
další členy rady města, a to Ing. Martina Weisse, Mgr. Petra Látala, Martina Liesela a Jakuba
Houšku.
Usnesení č. ZM 18 08 15 01
Zastupitelstvo města
volí
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
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pozdějších předpisů, Ing. Pavla Heritese předsedou finančního výboru a RSDr. Jaroslava Horáka,
Ing. Miroslavu Poskočilovou, Ing. Danu Jirchářovou, MBA, Ing. Martina Voštu, Ing. Jiřího Cháru
a Ing. Zdeňka Machalu, Ph.D. dalšími členy finančního výboru.
Usnesení č. ZM 18 08 15 02
Zastupitelstvo města
volí
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, doc. Dr. Václava Šenkýře, CSc., předsedou kontrolního výboru a Jiřího
Štajnera, Ing. Mgr. Zdeňka Mrkuse, Mgr. Arnošta Špačka, Mgr. Miroslava Samlera, Petra Toncara
DiS., a Mgr. Jana Šmída dalšími členy kontrolního výboru.
Usnesení č. ZM 18 08 16 01
Zastupitelstvo města Děčín projednalo návrh na zastupování primátora v době jeho nepřítomnosti
nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci a
určuje
v souladu s ustanovením § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zastupování primátora takto:
a)

b)

c)

náměstek primátora města pro územní a investiční rozvoj zastupuje v plném rozsahu
primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci (§ 72 odst.
6 a § 81a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů),
náměstek primátora města pro ekonomiku, finance a majetek zastupuje v plném rozsahu
primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci (§ 72 odst.
6 a § 81a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a pokud současně
platí, že náměstek primátora města pro územní a investiční rozvoj v důsledku své
nepřítomnosti (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů), nezastupuje primátora,
náměstek primátora města pro prevenci kriminality zastupuje primátora v době jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy primátor nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), a pokud současně platí, že náměstek
primátora města pro územní a investiční rozvoj a náměstek primátora města pro ekonomiku,
finance a majetek v důsledku jejich nepřítomnosti (§ 72 odst. 6 a § 81a odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů), nezastupují primátora.

Usnesení č. ZM 18 08 17 01
Zastupitelstvo města projednalo návrh na měsíční odměnu, kterou lze poskytnout neuvolněnému
členu zastupitelstva města za výkon funkce.
Jedná se tyto neuvolněné funkce: člen zastupitelstva, člen rady, náměstek primátora, předseda a
člen výboru zastupitelstva, předseda a člen komise rady.
Dále projednalo návrh paušální náhrady za ušlý výdělek v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněnému členu zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující
jinou samostatnou výdělečnou činnost.
Dále projednalo návrh peněžitého plnění fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města.
Jedná se o funkce: předseda výboru zastupitelstva, člen výboru zastupitelstva, předseda a člen
komise rady a projednalo poskytnutí plnění uvolněnému členu zastupitelstva ze sociálního fondu a
rozpočtu města a
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stanovuje
ode dne 05.11.2018 v souladu se zněním zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, a to i v případě budoucí změny tohoto nařízení vlády:
1. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena
zastupitelstva ve výši 2 371 Kč,
2. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce náměstka
primátora ve výši 21 336 Kč,
3. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce člena rady ve výši
9 482 Kč,
4. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 4 741 Kč a člena výboru zastupitelstva ve výši 3 951 Kč,
5. měsíční odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města za výkon funkce předsedy komise
rady ve výši 3571 Kč a člena komise rady ve výši 3 371 Kč,
V případě souběhu více funkcí neuvolněného člena zastupitelstva uvedeného v bodech 3. až 5.
náleží neuvolněnému členu zastupitelstva města odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší
odměna schválená zastupitelstvem města. Tato měsíční odměna se navyšuje při výkonu každé
další funkce o uvedené částky:
2 370 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva,
1 580 Kč měsíčně za výkon funkce člena výboru zastupitelstva,
1 200 Kč měsíčně za výkon funkce předsedy komise rady,
1 000 Kč měsíčně za výkon funkce člena komise rady,
avšak maximálně do součtu odměn za výkon tří různých funkcí. Do tohoto součtu souběhu tří
různých funkcí se započtou odměny za výkon těch funkcí, za které zastupitelstvo stanovilo
nejvyšší odměnu.
6. paušální náhradu neuvolněnému členu zastupitelstva města, který je podnikající fyzickou
osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, za ušlý výdělek
v souvislosti s výkonem funkce ve výši 235 Kč za hodinu. Maximální nejvyšší částku, kterou lze
jako náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu
za kalendářní měsíc, je 705 Kč a
rozhodlo
1. ode dne 05.11.2018 o měsíční výši peněžitého plnění za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 2 370 Kč, člena
výboru zastupitelstva fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 1 580 Kč,
předsedy komise rady fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 1 200 Kč
a člena komise rady fyzické osobě, která není členem zastupitelstva města, ve výši 1 000 Kč,
2. v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení
slibu.
V případě personální změny v obsazení funkce člena rady, náměstka primátora, předsedy
výboru zastupitelstva, člena výboru zastupitelstva, předsedy komise rady, člena komise rady,
bude odměna resp. peněžité plnění náležet ode dne zvolení do této funkce,
3. uvolněnému členu zastupitelstva bude poskytnuto plnění ze sociálního fondu a rozpočtu
města, které je pro uvolněného člena zastupitelstva uvedeno v uzavřené Kolektivní smlouvě
v platném znění a dále ve směrnici č. 28 hospodaření s prostředky sociálního fondu
statutárního města Děčín v platném znění.
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Usnesení č. ZM 18 08 18 01
Zastupitelstvo města projednalo žádost o náhradu za nevyčerpanou dovolenou roku 2018
v rozsahu 32 kalendářních dnů, kterou předložila bývalá uvolněná primátorka statutárního města
Děčín v souvislosti se skončením výkonu funkce a
rozhodlo
poskytnout náhradu bývalé uvolněné primátorce za nevyčerpanou dovolenou za rok 2018
v rozsahu 32 kalendářních dnů dle ustanovení § 81a odst. 8 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který určuje postup náhrady.

Zapisovatelka: Blanka Řešátková v.r.

Předseda návrhové komise:

Ing. Jan Palička v.r.

Předseda volební komise:

Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA v.r.

Ověřovatelé zápisu:

Jitka Flachsová v.r.
Mgr. Hana Cermonová v.r.

Jaroslav H r o u d a v.r.
primátor
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