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Usnesení  

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Dubí 

konaného dne 01. 11. 2018 od 18:00 hod. 
 

 

Návrh usnesení: 
 

• 1/ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí  

1.určuje 

ověřovatele zápisu:  p. Vilém Policar  

                                 p. Tomáš Zíka 

zapisovatelku: pí Ludmila Fridrichová  
 

2.volí  

členy návrhové a volební komise: pí Mgr. Petra Doubková  

                                                       pí Anna Gürtlerová   

                                                       pí Květuše Koritková 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  17     proti: 0      zdržel se: 0     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 1/ ust./2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Návrh usnesení: 
 

• 2/ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí 

schvaluje  

následující program ustavujícího zasedání: 

1. Zahájení 

2. Složení slibu 

3. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele, zvolení 

návrhové a volební komise  

4. Schváleni programu 

5. Volba starosty, místostarosty a dalších členů Rady města 

     a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění        

         (§ 71 zákona o obcích) 

     b) volba starosty 

     c) volba místostarosty 

     d) stanovení počtu členů Rady města 

     e) volba dalších členů Rady města 

6. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

     a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

     b) volba předsedy finančního výboru 

     c) volba předsedy kontrolního výboru 

     d) volba členů finančního výboru 

     e) volba členů kontrolního výboru 
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7. Určení zastupitele pověřeného spoluprací s pořizovatelem při územně plánovací    

    činnosti 

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

    (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 

9. Diskuse 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  17     proti: 0      zdržel se: 0     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 2/ust./2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 
 

• 3/ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí  

určuje,  

že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  17     proti: 0      zdržel se: 0     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 3/ust./2018 bylo schváleno.    

 

 

 

Návrh usnesení: 
 

• 4/ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí 

volí 

starostou města Dubí pana Ing. Petra Pípala 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  15     proti: 2      zdržel se: 0     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 4 /ust./2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Návrh usnesení: 
 

• 5 /ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí  

volí 

místostarostou města Dubí pana PhDr. Jiřího Šillera 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  15     proti: 1      zdržel se: 1     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 5 /ust./2018 bylo schváleno. 
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Návrh na usnesení: 
 

• 6 /ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí  

stanovuje 

počet členů Rady města Dubí na: 5. 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  17     proti: 0      zdržel se: 0     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 6 /ust./2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Návrh na usnesení: 
 

• 7 /ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí 

volí 

dalšího člena Rady města Dubí p. Ing. Jiřího Janečka. 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  14     proti: 2      zdržel se: 1     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 7 /ust./2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Návrh na usnesení: 
 

• 8 /ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí 

volí 

další členkou Rady města Dubí pí Květuši Koritkovou. 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  14     proti: 2      zdržel se: 1     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 8 /ust./2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Návrh na usnesení: 
 

• 9 /ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí 

volí 

dalšího člena Rady města Dubí p. Tomáše Zíku. 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  14     proti: 2      zdržel se: 1     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 9 /ust./2018 bylo schváleno. 



Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Dubí                                   01. 11. 2018               

Stránka 4 z 8 

 

 

Návrh usnesení: 
 

• 10/ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí 

zřizuje 

finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné. 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  17     proti: 0      zdržel se: 0     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 10 /ust./2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 
 

• 11/ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí 

volí 

předsedkyni finančního výboru pí Ing. Marcelu Velcovou. 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  15     proti: 0      zdržel se: 2     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 11 /ust./2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 
 

• 12/ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí  

volí 

předsedkyni kontrolního výboru pí Mgr. Petru Doubkovou. 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  17     proti: 0      zdržel se: 0     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 12 /ust./2018 bylo schváleno. 
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Návrh usnesení: 
 

• 13 /ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí 

volí 

další členkou finančního výboru města Dubí pí Bc. Lenku Bukačovou. 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  15     proti: 0      zdržel se: 2     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 13 /ust./2018 bylo schváleno.  

 

 

Návrh usnesení: 
 

• 14 /ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí 

volí 

další členkou finančního výboru města Dubí pí Alenu Dvořákovou. 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  15     proti: 0      zdržel se: 2     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 14 /ust./2018 bylo schváleno. 

 

 

Návrh usnesení: 
 

• 15 /ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí 

volí 

další členkou finančního výboru města Dubí pí Mgr. Helenu Hrubešovou. 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  16     proti: 0      zdržel se: 1     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 15 /ust./2018 bylo schváleno. 

 

 

 

Návrh usnesení: 
 

• 16 /ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí 

volí 

dalším členem finančního výboru města Dubí p. Petra Pejchara. 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  15     proti: 0      zdržel se: 2     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 16/ust./2018 bylo schváleno.  
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Návrh usnesení: 
 

• 17 /ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí 

volí 

další členkou kontrolního výboru města Dubí pí Bc. Miladu Minaříkovou. 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  13     proti: 0      zdržel se: 4     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 17/ust./2018 bylo schváleno.  

 

 

 

Návrh usnesení: 
 

• 18 /ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí 

volí 

další členkou kontrolního výboru města Dubí pí Mgr. Marii Struhovou. 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  15     proti: 0      zdržel se: 2     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 18/ust./2018 bylo schváleno.  

 

 

 

Návrh usnesení: 
 

• 19 /ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí 

volí 

další členkou kontrolního výboru města Dubí pí Helenu Vengrynskou. 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  13     proti: 0      zdržel se: 4     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 19/ust./2018 bylo schváleno.  

 

 

 

Návrh usnesení: 
 

• 20 /ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí 

volí 

dalším členem kontrolního výboru města Dubí p. Tomáše Zíku. 
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  14     proti: 1      zdržel se: 2     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 20/ust./2018 bylo schváleno.  
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Návrh usnesení: 
 

• 21/ust./2018 
 

Zastupitelstvo města Dubí 

určuje 

p. Ing. Petra Pípala zastupitelem, pověřeným spoluprací s pořizovatelem při územně plánovací 

činnosti.   
 

Výsledek hlasování:  

Pro:  15     proti: 0      zdržel se: 2     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 21 /ust./2018 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh usnesení: 
 

Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům ZM                   Ust.8/OVV 
 

• 22/ust./2018 

 

Zastupitelstvo města Dubí po projednání: 

a) stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce /dle nařízení vlády č. 318/2017 

Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků/ odměny za měsíc 

v následujících částkách takto: 

1/   místostarosta   30.000,- Kč 

2/   člen rady           7.380,- Kč   

3/   předseda výboru/komise    3.690,- Kč   

4/   člen výboru/komise     3.075,- Kč            

5/   člen ZM bez dalších funkcí           1.845,- Kč   

 

Odměna bude poskytována s účinností ode dne 1.11.2018. V případě nástupu náhradníka na 

uprázdněný mandát člena ZM bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě 

budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do 

příslušné funkce. 

V případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje odměna 

jako souhrn odměn za výkon funkcí člena rady města a předsedy nebo člena výboru 

zastupitelstva města a předsedy nebo člena komise rady města. 
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b) rozhoduje 

v souladu se zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), § 84 odst.2v, o výši měsíčních 

odměn fyzickým osobám, které nejsou členy ZM, za výkon funkce člena výboru ZM takto: 
 

měsíční odměna člena výboru: 800,- Kč 
 

Pokud jsou členy výborů zaměstnanci Města Dubí, výše uvedené odměny se na ně nevztahují. 
 

Vše výše uvedené s účinností od: 1. 11. 2018. 

 

Výsledek hlasování:  

Pro:  17     proti: 0      zdržel se: 0     nehlasoval: 0             (celkový počet:      17/17)  

Usnesení č. 22 /ust./2018 bylo schváleno. 

 

Zpracoval a předkládá: Ing. Jan Pšenička 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Petr Pípal      PhDr. Jiří Šiller 

starosta města Dubí         místostarosta města Dubí 

 

 


