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Zastupitelstvo města Český Krumlov
1. jednání | datum konání: 20.10.2022

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ
Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.10.2022
Číslo usnesení
0001/ZM1/2022/II
0002/ZM1/2022/II
0003/ZM1/2022/II
0004/ZM1/2022/II
0005/ZM1/2022/II
0006/ZM1/2022/II
0007/ZM1/2022/II
0008/ZM1/2022/II
0009/ZM1/2022/II
0010/ZM1/2022/II
0011/ZM1/2022/II

Název
Rezignace na mandáty člena Zastupitelstva města Český Krumlov
Stanovení počtu členů rady města
Stanovení počtu místostarostů města
Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
Volba starosty města
Volba místostarostů města
Volba dalších členů rady města
Určení způsobu zastupování starosty a stanovení úkolů místostarostů
města
Zřízení kontrolního a finančního výboru, stanovení počtu členů výborů a
volby předsedy a členů výborů
Stanovení odměn neuvolněných členů zastupitelstva, předsedů výborů,
místostarostů města, členů rady města, pravidel odměňování při souběhu
funkcí
Pověření členů zastupitelstva přijímat projev vůle snoubenců o vstupu do
manželství

Předkladatel
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Rada města
Ing. Jan Lippl

Projednané informace na programu jednání dne: 20.10.2022
Různé
Zahájení, organizační informace, program
Složení slibu členů zastupitelstva

VÝPIS PŘIJATÝCH USNESENÍ
Usnesení č. 0001/ZM1/2022/II
Zastupitelstvo města
bere na vědomí

a) rezignaci pana Rudolfa Říhy na mandát člena Zastupitelstva města Český Krumlov, kterou obdržel starosta
města dne 27. 9. 2022,
b) rezignaci pana Jana Bohdala, na mandát člena Zastupitelstva města Český Krumlov, kterou obdržel starosta
města dne 4. 10. 2022.

Usnesení č. 0002/ZM1/2022/II
Zastupitelstvo města
stanovuje

počet členů Rady města Český Krumlov na 7

Usnesení č. 0003/ZM1/2022/II
Zastupitelstvo města
stanovuje

počet místostarostů města Český Krumlov na 2
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Usnesení č. 0004/ZM1/2022/II
Zastupitelstvo města
určuje

podle § 84 odst. 2, písm. k) zák. o obcích, že pro výkon funkce starosty a 1 místostarosty bude člen ZM
dlouhodobě uvolněn.

Usnesení č. 0005/ZM1/2022/II
Zastupitelstvo města
volí

starostou města Český Krumlov pana Alexandra Nográdyho

Usnesení č. 0006/ZM1/2022/II
Zastupitelstvo města
1) volí
2)

uvolněným místostarostou města Český Krumlov (místostarosta č. 1) pana Ing. Dalibora Uhlíře

volí

neuvolněným místostarostou města Český Krumlov (místostarosta č. 2) pana Zbyňka Tomana

Usnesení č. 0007/ZM1/2022/II
Zastupitelstvo města
1) volí
2)
3)
4)

členem Rady města Český Krumlov pana Jana Berku

volí

členem Rady města Český Krumlov pana Ing. Jana Nováka

volí

členem Rady města Český Krumlov pana Bc. Filipa Vojtu

volí

členem Rady města Český Krumlov pana Ing. Zdeňka Zajíčka

Usnesení č. 0008/ZM1/2022/II
Zastupitelstvo města
1) určuje

uvolněného místostarostu č. 1 pana Ing. Dalibora Uhlíře jako zastupujícího starostu v době jeho
nepřítomnosti a svěřuje mu ve smyslu § 104, odst. 1, zák. o obcích tyto úkoly:

2)

• podepisovat právní předpisy města,
• poskytovat součinnost tajemníkovi městského úřadu ve věci otázek vnitřního řízení a organizace
městského úřadu,
• koordinovat výkon samosprávných činností města v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit
a sociální věcí

určuje

neuvolněného místostarostu č. 2 pana Zbyňka Tomana jako zastupujícího starostu v době jeho
nepřítomnosti a v případě nepřítomnosti místostarosty č. 1 a svěřuje mu ve smyslu § 104, odst. 1, zák.
o obcích tyto úkoly:
•
•
•
•

zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti a v době nepřítomnosti místostarosty č. 1,
metodicky řídit a dohlížet na činnost odboru investic a správy majetku,
koordinovat výkon samosprávných činností města v oblasti urbanismu,
metodicky řídit a dohlížet na proces strategického plánování města.
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Usnesení č. 0009/ZM1/2022/II
Zastupitelstvo města
1) zřizuje
2)
3)

Finanční výbor a Kontrolní výbor Zastupitelstva města Český Krumlov

stanovuje

počet členů Finančního výboru Zastupitelstva města Český Krumlov na 7 a počet členů Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Český Krumlov na 7

odkládá

volbu předsedy a členů Finančního výboru Zastupitelstva města Český Krumlov a volbu předsedy a členů
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Český Krumlov

Usnesení č. 0010/ZM1/2022/II
Zastupitelstvo města
1) stanovuje

2)

3)

4)
5)

dle § 72 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného člena ZM ve
výši 2.000 Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode
dne prvního zasedání ZM, jehož se zúčastnil.

stanovuje

v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva ve výši 3.000 Kč měsíčně, odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy
výboru,

stanovuje

a) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce neuvolněného
místostarosty obce ve výši 20.000 Kč,
b) tato odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce,

stanovuje

v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce člena rady města ve
výši 6.000 Kč, odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce,

stanovuje

v souladu s § 74 odst. 3 písm. a) zákona o obcích, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Usnesení č. 0011/ZM1/2022/II
Zastupitelstvo města
1) si vyhrazuje
2)
3)

do své pravomoci rozhodování o tom, kdo z členů zastupitelstva je oprávněn přijímat projev vůle
snoubenců o vstupu do manželství a při tom užívat závěsný odznak

pověřuje

v souladu s ustanovením § 11a odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb. všechny členy Zastupitelstva města Český
Krumlov, aby přijímali projev vůle snoubenců o vstupu do manželství

stanovuje

že při přijímání projevu vůle snoubenců o vstupu do manželství mohou užívat závěsný odznak všichni
členové Zastupitelstva města Český Krumlov

........................................
Alexandr Nogrády

........................................
Dalibor Uhlíř

