
Usnesení ze ZM Chrastava dne 31. října 2018 

Datum konání: 31. 10. 2018  

Na začátku jednání přítomno 19 členů zastupitelstva - jmenovitě: 
Ing. Miroslav Balcar, Ing. Michael Canov, ThMgr. Šimon Dvořák, Mgr. Tomáš Jerje Ph.D., 
paní Helena Kačenová, PharmDr. Zdeňka Močárková, Mgr. Veronika Povýšilová, Bc. Dušan 
Ramírez, Bc. Daniela Reslová, Ing. Petr Rozmajzl, pan David Röbisch, Mgr. Věra Smolová, 
paní Renata Šimíková,  Bc. Robert Šipula, Ing. Jan Trnka, Bc. Mgr. Aleš Trpišovský, paní 
Zita Václavíková, pan Roman Valeš, pan Petr Zahradník  

 

2018/06/I 

ZM schválilo 

ověřovatele zápisu: Veronika Povýšilová, Tomáš Jerje 

 

K bodu č. 1 - text slibu dle § 69 odst. 2 zákona o obcích 

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky."  

 

2018/06/II 

ZM schválilo 

navržený program zasedání: 
1) Složení slibu členů zastupitelstva města 
2) Jednací (volební a hlasovací) řád pro ustavující zasedání zastupitelstva obce 
3) Volba a zpráva mandátového a volebního výboru 
4) Stanovení počtu členů rady města a určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva 
dlouhodobě uvolněni 
5) Volba starosty, místostarosty, dalších členů rady města 
6) Volba členů finančního a kontrolního výboru 
7) Pověření členů zastupitelstva města k provádění svatebních a dalších obřadů  
8) Určení spolupracujícího zastupitele ve věcech územního plánování 
9) Volba členů osadních výborů  
10) Rozhodnutí o odměnách  
11) Různé 
12) Diskuse 

 

K bodu č. 2 2018/06/III 

ZM schválilo 
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jednací (volební a hlasovací) řád pro ustavující zasedání zastupitelstva obce (příloha č. 1 k 
originálu usnesení http://www.chrastava.com/zm/st/2018/06/vr.pdf  příp.ve formátu doc  
http://www.chrastava.com/zm/st/2018/06/vr.doc )  

 

K bodu č. 3 2018/06/IV 

ZM schválilo 

mandátový výbor ve složení: 
1. Šimon Dvořák 
2. Dušan Ramírez  
3. Jan Trnka  

 

2018/06/V 

ZM schválilo 

volební výbor ve složení: 
1. Renata Šimíková 
2. Petr Rozmajzl 
3. Petr Zahradník  
4. David Röbisch 
5. Tomáš Jerje 
6. Ivana Loučková 

 

2018/06/VI 

ZM schválilo 

zprávu mandátového výboru (příloha č. 2 k originálu usnesení) 
Přloha č. 2: http://www.chrastava.com/zm/ksved/2018/06/priloha2.pdf  

 

K bodu č. 4 2018/06/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) 

 

2018/06/VIII 

ZM stanovilo 
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http://www.chrastava.com/zm/st/2018/06/vr.pdf
http://www.chrastava.com/zm/st/2018/06/vr.doc
http://www.chrastava.com/zm/ksved/2018/06/priloha2.pdf


v souladu s § 84 zákona počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva na 2 (slovy dva) 
a určilo, že to bude pro funkce starosta a místostarosta 

 

K bodu č. 5 2018/06/IX 

v tajném hlasování starostou města Ing. Michaela Canova (příloha č. 3 k originálu usnesení) 
Přloha č. 3: http://www.chrastava.com/zm/ksved/2018/06/priloha3.pdf  

 

2018/06/X 

tajném hlasování místostarostkou města Zitu Václavíkovou (příloha č. 4 k originálu usnesení) 
Přloha č. 4: http://www.chrastava.com/zm/ksved/2018/06/priloha4.pdf 

2018/06/XI 

v tajném hlasování 3. členem rady ThMgr. Šimona Dvořáka (příloha č. 5 k originálu 
usnesení) 
Přloha č. 5: http://www.chrastava.com/zm/ksved/2018/06/priloha5.pdf  

 

2018/06/XII 

v tajném hlasování 4. členem rady Romana Valeše (příloha č. 6 k originálu usnesení) 
Přloha č. 6: http://www.chrastava.com/zm/ksved/2018/06/priloha6.pdf  

 

2018/06/XIII 

v tajném hlasování 5. členem rady Bc. Roberta Šipulu (příloha č. 7 k originálu usnesení) 
Přloha č. 7: http://www.chrastava.com/zm/ksved/2018/06/priloha7.pdf  

 

K bodu č. 3  

Zpráva volebního výboru o průběhu tajných voleb je přílohou č. 8 k originálu usnesení 
Přloha č. 8: http://www.chrastava.com/zm/ksved/2018/06/priloha8.pdf  

 

K bodu č. 6 2018/06/XIV 

ZM zvolilo 

do funkce předsedy finančního výboru Mgr. Bc. Aleše Trpišovského 
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2018/06/XV 

ZM zvolilo  

1) do funkce člena finančního výboru p. Miloslavu Šírovou  
 
2) do funkce člena finančního výboru p. Pavla Hudce 
 
3) do funkce člena finančního výboru p. Renatu Šimíkovou 
 
4) do funkce člena finančního výboru p. Karla Žemličku 

 

2018/06/XVI 

ZM zvolilo 

do funkce předsedy kontrolního výboru p. Petra Zahradníka 

 

2018/06/XVII 

ZM zvolilo 

1) do funkce člena kontrolního výboru p. Petra Tlacha 
 
2) do funkce člena kontrolního výboru p. Karla Řeháka 
 
3) do funkce člena kontrolního výboru p. Jana Trnku  
 
4) do funkce člena kontrolního výboru p. Radmilu Vikovou  

 

K bodu č. 7 2018/06/XVIII 

ZM pověřilo 

prováděním svatebních obřadů v souladu s § 11a) zákona č. 301/2000 Sb.(o matrikách) 
členy zastupitelstva města: p. Dušana Ramíreze, p. Věru Smolovou, p. Danielu Reslovou, p. 
Helenu Kačenovou, p. Zdeňku Močárkovou, p. Tomáše Jerje, p. Veroniku Povýšilovou, p. 
Petra Rozmajzla, p. Petra Zahradníka, p. Jana Trnku 

 

K bodu č. 8 2018/06/XIX 

ZM určilo 

za spolupracujícího zastupitele ve věcech územního plánování p. Miroslava Balcara 
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K bodu č. 9 2018/06/XX 

 

1) ZM zvolilo 

do funkce člena osadního výboru Vítkov p. Miloslavu Paprskářovou 

 

2) ZM zvolilo 

do funkce člena osadního výboru Vítkov p. Janu Lieskovskou 

 

3) ZM zvolilo 

do funkce člena osadního výboru Vítkov p. Romana Dymeše  

 

4) ZM zvolilo 

do funkce člena osadního výboru Vítkov p. Šárku Kolnerovou 

 

5) ZM zvolilo 

do funkce člena osadního výboru Vítkov p. Evu Míškovou 

 

6) nárvh: ZM zvolilo 

do funkce člena osadního výboru Vítkov p. Miroslava Balcara 

 

7) ZM zvolilo 

do funkce člena osadního výboru Vítkov p. Pavla Pěcha 

 

2018/06/XXI 

ZM zvolilo 
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z řad členů osadního výboru Vítkov za předsedu osadního výboru Vítkov p. Miroslava 
Balcara 

 

2018/06/XXII 

ZM zvolilo 

1) do funkce člena osadního výboru Andělská Hora p. Helenu Kačenovou 
 
2) do funkce člena osadního výboru Andělská Hora p. Karla Piterku 
 
3) do funkce člena osadního výboru Andělská Hora p. Ivu Trefášovou 
 
4) do funkce člena osadního výboru Andělská Hora p. Markétu Hrbkovou 
 
5) do funkce člena osadního výboru Andělská Hora p. Michala Soldána 
 
6) do funkce člena osadního výboru Andělská Hora p. Josefa Zoula 
 
7) do funkce člena osadního výboru Andělská Hora p. Zuzanu Hodaňovou 

 

2018/06/XXIII 

ZM zvolilo 

z řad členů osadního výboru Andělská Hora za předsedkyni osadního výboru Andělská Hora 
p. Helenu Kačenovou 
 
Předložil ST 

 

K bodu č. 10 2018/06/XXIV 

ZM schválilo 

jako příslušný orgán podle § 84 odst. 2 písm. n) a písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, „Zásady odměňování neuvolněných členů zastupitelstva 
města a pravidla pro poskytování peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 
zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města, předsedů a členů výborů ZM, komisí 
RM a zvláštních orgánů, s účinností od 1. 11. 2018. 
příloha č. 9 k originálu usnesení  
http://www.chrastava.com/zm/taj/2018/06/zas-odmen-zastup-pen-pln-2018.doc  
 
Předložil TAJ 
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K bodu č. 11 2018/06/XXV 

ZM vzalo na vědomí 

orientační rozpis zasedání ZM na celé volební období 2018-2022 (příloha č. 10 k originálu 
usnesení ) 
http://www.chrastava.cz/muinfo/rozpiszm2018_2022.htm  

 

 

Ing. Michael Canov, starosta 

 

 

Zita Václavíková, místostarostka  

 

http://www.chrastava.cz/muinfo/rozpiszm2018_2022.htm
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