
Usnesení ze ZM Chrastava dne 8. listopadu 2010 

Datum konání: 8. 11. 2010 

2010/06/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: Mgr. Ingeborg Henzlová, pan Pavel Pěch 

 

2010/06/II 

---  

 

2) ZM schválilo 

navržený program zasedání: 

1) Složení slibu členů zastupitelstva města 
2) Volební a hlasovací řád 
3) Volba a zpráva mandátové a volební komise 
4) Stanovení počtu členů rady města a určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni 
5) Volba starosty, místostarosty, dalších členů rady města a členů finančního a kontrolního výboru 
6) Osadní výbory – odvolání stávajících členů a určení nových členů 
7) Různé 
8) Diskuse 

 

K bodu č. 2 2010/06/III 

ZM schválilo 

volební a hlasovací řád (příloha č. 1 k originálu usnesení)  

 

K bodu č. 3 2010/06/IV 

ZM schválilo 

mandátovou komisi ve složení: 
1. ThMgr. Šimon Dvořák 
2. Mgr. Oldřich Němec 
3. Ing. Karel Žemlička 

 

2010/06/V 

ZM schválilo 
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volební komisi ve složení:  
1. Ing. Markéta Sochorová 
2. Mgr. Karel Řehák 
3. Pavel Pěch 
4. Petr Rozmajzl 
5. Ivana Loučková 
6. MUDr. Petr Hartl 

 

2010/06/VI 

ZM schválilo 

zprávu mandátové komise (příloha č. 2 k originálu usnesení)  

 

K bodu č. 4 2010/06/VII 

ZM stanovilo 

v souladu s § 84 a §99 zák. č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) 
počet členů rady města na 5 (slovy pět) 

 

2010/06/VIII 

ZM stanovilo 

v souladu s §84 zákona počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva na 2 (slovy dva) a u r č i l o, že to bude pro 
funkce starosta a místostarosta 

 

K bodu č. 5 2010/06/IX 

ZM zvolilo 

v tajném hlasování starostou města Ing. Michaela Canova 

 

2010/06/X 

ZM zvolilo 

v tajném hlasování místostarostou města paní Zitu Václavíkovou  

 

2010/06/XI 

ZM zvolilo 

v tajném hlasování 3. členem rady Ing. Karla Žemličku  
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2010/06/XII 

ZM zvolilo 

v tajném hlasování 4. členem rady pana Ivana Vydru  

 

2010/06/XIII 

ZM zvolilo 

v tajném hlasování 5. členem rady ThMgr. Šimona Dvořáka  
 
(Celkový zápis o průběhu tajných voleb je přílohou č. 3 k originálu usnesení) 

 

2010/06/XIV 

---  

 

2) ZM odvolalo  

všechny členy finančního a kontrolního výboru 

 

2010/06/XV 

1) ZM zvolilo 

do funkce předsedy finančního výboru Bc. Mgr. Aleše Trpišovského 

 

2) ZM zvolilo 

1. do funkce člena finančního výboru pana Pavla Hudce 
2. do funkce člena finančního výboru paní Miloslavu Šírovou 
3. do funkce člena finančního výboru Ing. Barbaru Vítkovou 
4. do funkce člena finančního výboru pana Petra Zahradníka  

 

2010/06/XVI 

1) ZM zvolilo 

do funkce předsedy kontrolního výboru Mgr. Oldřicha Němce 
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2) ZM zvolilo 

do funkce člena kontrolního výboru paní Jiřinu Flemingovou 

 

---  

 

4) ZM zvolilo 

do funkce člena kontrolního výboru Mgr. Alenu Páchymovou 

 

5) ZM zvolilo 

do funkce člena kontrolního výboru Bc. Renatu Hradcovou 

 

---  

 

7) ZM zvolilo 

do funkce člena kontrolního výboru paní Helenu Kredbovou 

 

K bodu č. 6 2010/06/XVII 

ZM určilo 

člena osadního výboru Vítkov: pana Romana Dymeše  

 

2010/06/XVIII 

ZM pověřilo 

starostu města zajištěním výkladu Ministerstva vnitra ČR ve věci odvolatelnosti členů osadních výborů 

 

2010/06/XIX 

ZM určilo 

člena osadního výboru Andělská Hora pana Michala Junka 
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K bodu č. 7 2010/06/XX 

ZM pověřilo 

prováděním občanských obřadů v souladu s § 4 zákona č. 94/1963 Sb., členy zastupitelstva města: Ing. Markétu 
Sochorovou, ThMgr. Šimona Dvořáka, Bc. Mgr. Aleše Trpišovského, Miloslava Pilaře, Mgr. Oldřicha Němce a pana 
Petra Rozmajzla 

 

2010/06/XXI 

ZM určilo 

zastupitele pro tvorbu a úpravy územního plánu Ing. Miroslava Balcara 
 
 

 

2010/06/XXII 

ZM vzalo na vědomí 

orientační rozpis ZM na volební období 2010 až 2014 (příloha č. 4 k originálu usnesení) 

 

2010/06/XXIII 

ZM stanovilo 

1) den 1. listopadu 2010 za den, od kterého se neuvolněnému členu zastupitelstva města , který není členem RM, 
poskytuje odměna (mandát vznikl dne 16. října 2010) 
2) den zvolení do RM za den od kterého se neuvolněnému členu zastupitelstva města zvolenému do RM poskytuje 
odměna 
 
Výše odměn je stanovena platným usnesením ZM 2009/01/XVII ze dne 2. 2. 2009 

 

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarosta  
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