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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

Z Á P I S 

 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Města Jiříkova 

konaného dne 30. října 2018 

v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 ………………………........  …………………………….. 

   paní Milena Horáková          pan Rudolf Mark 

 

 

      Zasedání se zúčastnilo 14 členů Zastupitelstva Města Jiříkov 
 

 

Omluven: Mgr. Josef Pokorák  
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1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 

Dosavadní starosta města pan Michal Maják, předsedající ustavujícímu zasedání, přivítal nově 

zvolené zastupitele a přítomné občany města. Všechny seznámil s platností voleb, s jejich výsledky, 

počtem získaných mandátů jednotlivých volebních stran a jmény zvolených zastupitelů. Po úvodu, 

bylo přistoupeno ke složení slibu zvolených zastupitelů na volební období 2018 - 2022. 

Informace o konání ustavujícího zasedání byla vyvěšena na úřední desce Města Jiříkova, obvyklým 

způsobem v daném místě, a to dne 22. října 2018. Ustavující zasedání tedy bylo svoláno řádně  

a v souladu s ustanovením § 91 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky ustavujícího zasedání 

Dle § 95 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

byli určeni ověřovateli ustavujícího zasedání: 

paní Milena  Horáková a pan Rudolf  Mark O ověřovatelích se dle jednacího řádu ZM nehlasuje. 

Zapisovatelkou ustavujícího zasedání ZM byla určena paní Šárka Fojtová. 

 

V 16:14 hod. se dostavil na ustavující zasedání Zastupitelstva města Jiříkova pan Mgr. Michal 

Mrázek. 

 

2. Schválení programu, složení slibu zvolených členů ZM  

Složení slibu proběhlo tak, že pan Michal Maják, přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona  

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu města Jiříkova a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 

Jmenovitě byli vyzváni přítomní členové zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ 

a podpisem na připraveném archu. 

Předsedající konstatoval, že podle prezenční listiny je přítomno 13 členů zastupitelstva, všichni 

přítomní složili slib, dle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a Zastupitelstvo města Jiříkova je usnášeníschopné. 

 

Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 

2. Schválení programu  

3. Volba starosty, místostarosty a členů rady města  

a) určení počtu místostarostů, počtu členů rady města 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolnění  

c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města  

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

f) volba členů rady města 

4. 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 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

6. Diskuze 

   

Zastupitelům byl předložen návrh programu zasedání, který zastupitelé a přítomní občané 

nepřipomínkovali, a proto zastupitelé tento návrh schválili a přijali k němu usnesení:                        

Usnesení č. 1/2018  

ZM schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jiříkova. 

                                                                                                   hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 
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3. Volba starosty, místostarosty a členů rady města 

a) určení počtu místostarostů a počtu členů rady města  

Zastupitelé města rozhodli o stanovení jednoho místostarosty města a o stanovení pětičlenné rady 

města (kdy starosta a místostarosta jsou radními ze zákona) a přijali usnesení: 

Usnesení č. 2/2018  

ZM rozhodlo stanovit podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů 1 místostarostu města Jiříkova.    

             hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

Usnesení č. 3/2018  

ZM rozhodlo stanovit podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 5 členů Rady města Jiříkova.      

                   hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni    

Zastupitelstvo města rozhodlo o dlouhodobě uvolněném členu zastupitelstva města (tj. funkce 

starosty města) a poté přijalo níže uvedené usnesení: 

Usnesení č. 4/2018  

ZM rozhodlo v souladu § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů určit, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva 

uvolněn.             hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města 

Zastupitelé města schválili způsob veřejného hlasování volby starosty, místostarosty, členů rady 

města, předsedů a členů výborů a přijali k tomuto usnesení: 

Usnesení č. 5/2018  

ZM schvaluje způsob veřejného hlasování volby starosty, místostarosty, členů rady města, 

předsedů a členů výborů.          hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

d) volba starosty  

Na základě společného pracovního jednání byl na funkci „starosty města Jiříkova“ navržen kandidát 

za volební stranu Nezávislí kandidáti města Jiříkova - pan Michal Maják, Komunistická strana Čech 

a Moravy - bez návrhu, Občanská demokratická strana – bez návrhu, Spolek přátel Jiříkova  

a Filipova – bez návrhu, Aktivní Jiříkov – bez návrhu, Občané pro město – bez návrhu. Z řad 

přítomných občanů nebyl vznesen jiný návrh. Navržený kandidát s kandidaturou souhlasil.  

Poté proběhlo veřejné hlasování s konstatováním, že pan Michal Maják na post starosty města 

obdržel 13 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel a tím byl zvolen starostou města. Zastupitelé k uvedenému 

přijali usnesení: 

Usnesení č. 6/2018 

ZM rozhodlo zvolit podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, starostou města Jiříkova pana Michala Majáka, Jiříkov. 

                  hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

e) volba místostarosty 

Na základě společného pracovního jednání byl na funkci „místostarosty města Jiříkova“ navržen 

kandidát za volební stranu Nezávislí kandidáti města Jiříkova - pan Ing. Jindřich Jurajda, 

Komunistická strana Čech a Moravy - bez návrhu, Občanská demokratická strana – bez návrhu, 

Spolek přátel Jiříkova a Filipova – bez návrhu, Aktivní Jiříkov – bez návrhu, Občané pro město – 

bez návrhu. Z řad přítomných občanů nebyl vznesen žádný jiný návrh. Navržený kandidát 

s kandidaturou souhlasil. Poté proběhlo veřejné hlasování s konstatováním, že pan Ing. Jindřich 

Jurajda na post místostarosty města obdržel 13 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. Zastupitelstvo města 

k uvedenému přijalo usnesení: 
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Usnesení č. 7/2018 

ZM rozhodlo zvolit podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, místostarostou města Jiříkova pana Ing. Jindřicha Jurajdu,  

Jiříkov.              hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel   

 

f) volba členů rady města  

Na základě společného pracovního jednání byli na funkci „člen Rady města Jiříkova“ navrženi 

kandidáti za volební stranu Nezávislí kandidáti města Jiříkova - pan Mgr. Bc. Vladimír Šamša  

a pan Miroslav Horák, Komunistická strana Čech a Moravy - bez návrhu, Občanská demokratická 

strana – pan Ing. Roland Hase, Spolek přátel Jiříkova a Filipova – bez návrhu, Aktivní Jiříkov –  

bez návrhu, Občané pro město – bez návrhu. Z řad zastupitelů a přítomných občanů nebyly 

vzneseny žádné jiné návrhy. Všichni jmenovaní s kandidaturou souhlasili. Zastupitelé byli 

upozorněni, že se volí tři členové RM (starosta a místostarosta jsou členy RM ze zákona). Poté 

zastupitelé přistoupili k veřejnému hlasování a zvolili členy Rady města Jiříkova a přijali 

k uvedenému usnesení: 

Usnesení č. 8/2018 

ZM rozhodlo zvolit podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, členy Rady města Jiříkova: 

pana Mgr. Bc. Vladimíra Šamšu, Jiříkov, 

                      hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

pana Miroslava Horáka, Jiříkov,                        

              hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

pana Ing. Rolanda Haseho, Jiříkov.  
              hlasování 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

V 16:30 hod. se dostavila na ustavující zasedání Zastupitelstva města Jiříkova paní Ing. Nikol 

Kopecká, která složila slib, dle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů, pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu. 

 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Zastupitelé města rozhodli o zřízení Finančního a Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, 

včetně stanovení počtu členů obou výborů. Po projednání bylo zastupiteli přijato usnesení: 

Usnesení č. 9/2018 

ZM rozhodlo zřídit dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 - 2022 Finanční výbor 

Zastupitelstva města Jiříkova a Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jiříkova.    

                 hlasování 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

       

Usnesení č. 10/2018 

ZM rozhodlo stanovit dle § 118 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, pro volební období 2018 - 2022  Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova 

a Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jiříkova jako 5-ti členné.      

              hlasování 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

b) volba předsedy finančního výboru 

Na základě společného pracovního jednání byla na funkci „předsedy Finančního výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova“ navržena kandidátka za volební stranu Nezávislí kandidáti města 

Jiříkova – paní Naděžda Stožická, Komunistická strana Čech a Moravy - bez návrhu, Občanská 

demokratická strana – bez návrhu, Spolek přátel Jiříkova a Filipova – bez návrhu, Aktivní Jiříkov 

– bez návrhu, Občané pro město – bez návrhu. Kandidát s kandidaturou souhlasil. Z řad zastupitelů  

a přítomných občanů nebyl vznesen žádný jiný návrh. Poté proběhlo veřejné hlasování 

s konstatováním, že paní Naděžda Stožická získala 14 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. Zastupitelé 

k uvedené volbě přijali usnesení: 
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Usnesení č. 11/2018 

ZM rozhodlo zvolit podle § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 předsedou 

Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova paní Naděždu Stožickou, Jiříkov.           

              hlasování 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

   

c) volba předsedy kontrolního výboru 

Na základě společného pracovního jednání byl na funkci „předsedy Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova“ navržen za volební stranu Nezávislí kandidáti města Jiříkova – pan 

Mgr. Michal Mrázek, Komunistická strana Čech a Moravy - bez návrhu, Občanská demokratická 

strana – bez návrhu, Spolek přátel Jiříkova a Filipova – bez návrhu, Aktivní Jiříkov – bez návrhu, 

Občané pro město – bez návrhu. Kandidát s kandidaturou souhlasil. Z řad zastupitelů a přítomných 

občanů nebyl vznesen žádný jiný návrh. Zastupitelé přistoupili k veřejnému hlasování 

s konstatováním, že pan Mgr. Michal Mrázek získal 14 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel. Zastupitelé 

k uvedené volbě přijali usnesení: 

Usnesení č. 12/2018 

ZM rozhodlo zvolit podle § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 - 2022,  

předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova pana Mgr. Michala Mrázka,  

Jiříkov.             hlasování 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel                

         

d) volba členů finančního výboru 

Dále proběhla veřejná volba členů Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova, kdy  

na společném pracovním jednání byli navrženi za volební stranu Nezávislí kandidáti města Jiříkova 

– paní Ita Burianová, Občanská demokratická strana – pan Ondřej Pernica a pan Jiří Masopust, 

Komunistická strana Čech a Moravy – paní Alena Suchá, Spolek přátel Jiříkova a Filipova –  

bez návrhu, Aktivní Jiříkov – bez návrhu, Občané pro město – bez návrhu, kdy všichni 

s kandidaturou souhlasili. Z řad zastupitelů a přítomných občanů nebyl vznesen jiný návrh.  

Po provedené volbě bylo zastupiteli přijato usnesení: 

Usnesení č. 13/2018 

ZM rozhodlo zvolit podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 členy finančního výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova:  

paní Ita Burianová, Jiříkov,  

              hlasování 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

pan Ondřej Pernica, Jiříkov,  

              hlasování 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

pan Jiří Masopust, Jiříkov,   

              hlasování 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

paní Alena Suchá, Jiříkov.  

              hlasování 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel 

 

e) volba členů kontrolního výboru  

Na společném pracovním jednání byli do funkce „člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města 

Jiříkova“ navrženi za volební strany Nezávislí kandidáti města Jiříkova – pan Jaroslav Vöröš  

a pan Evžen Fodor, Komunistická strana Čech a Moravy – pan Zdeněk Kužel, Občanská 

demokratická strana – pan Roman Macek, Spolek přátel Jiříkova a Filipova – bez návrhu,  

Aktivní Jiříkov – bez návrhu, Občané pro město – bez návrhu. Zastupitel pan Rudolf Mark  

na probíhajícím zasedání navrhl do funkce „člen Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova“ 

pana Františka Hauptmana, za volební stranu Aktivní Jiříkov. Dále paní Ing. Nikol Kopecká,  

za volební stranu Spolek přátel Jiříkova a Filipova, navrhla do funkce „člen Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova“ svoji osobu. Všichni s kandidaturou souhlasili. Z řad přítomných 

občanů nebyl vznesen jiný návrh. Hlasování proběhlo v pořadí, v jakém byly návrhy předloženy,  

a to pan Jaroslav Vöröš, pan Evžen Fodor, pan Zdeněk Kužel, pan Roman Macek, pan František 

Hauptman a paní Ing. Nikol Kopecká. V případě získání nadpoloviční většiny hlasů (tj. 8 hlasů  
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u prvních 4 návrhů) se dále nehlasuje. Po veřejné volbě byli dle pořadí zvoleni níže uvedení členové 

Kontrolního výboru ZM a o dalších se již nehlasovalo. Zastupiteli města bylo přijato toto usnesení: 

Usnesení č. 14/2018 

ZM rozhodlo zvolit podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 členy kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova:  

pan Jaroslav Vöröš, Jiříkov, 

             hlasování 12 pro, 0 proti, 2 se zdržel 

pan Evžen Fodor, Jiříkov,   

             hlasování 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

pan Zdeněk Kužel, Jiříkov,   

             hlasování 10 pro, 3 proti, 1 se zdržel 

pan Roman Macek, Jiříkov.  

              hlasování 11 pro, 0 proti, 3 se zdržel 

 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

Zastupitelé města projednali a rozhodli stanovit měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi 

města a výši měsíčních odměn členům zastupitelstva a členům rady města, předsedům a členům 

výborů, komisí a členům zvláštního orgánu. K uvedenému přijalo zastupitelstvo města usnesení: 

Usnesení č. 15/2018              
ZM rozhodlo stanovit v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 

odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s platností od 01. 11. 2018, 

neuvolněnému členu zastupitelstva odměnu za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna stanovená 

zastupitelstvem: 

místostarosta                                 30.412,- Kč 

člen rady města                        6.758,- Kč 

předseda výboru zastupitelstva,  

předseda komise rady, předseda zvláštního orgánu                                                    3.379,- Kč 

člen výboru zastupitelstva, člen komise rady, člen zvláštního orgánu                       2.816,- Kč 

člen zastupitelstva                                               1.690,- Kč 

Odměna bude poskytována ode dne 01. 11. 2018 v daný den výplatního termínu zaměstnanců Města 

Jiříkov. V případě nástupu náhradníka za uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu.                                               hlasování 13 pro, 1 proti, 0 se zdržel 

 

6. Diskuze  
  

Závěr  
Starosta města pan Michal Maják informoval zastupitele o dalším zasedání Zastupitelstva města 

Jiříkova, které se uskuteční dne 13. listopadu 2018, v zasedací místnosti Městského úřadu Jiříkov, 

od 16:00 hodin. Dále poděkoval přítomným za účast a ukončil ustavující veřejné zasedání 

Zastupitelstva města Jiříkova v 16:50 hodin. 

 

 

 

V Jiříkově dne 31. října 2018 

Zapsala: Šárka Fojtová 

Schválil starosta města pan Michal Maják 

 

 

        ……………………………. 
 

Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících 

nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov. 
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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 
U S N E S E N Í 

 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

konaného dne 30. října 2018 v zasedací místnosti MěÚ Jiříkov od 16:00 hodin 

 

 

Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jiříkova 

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky 

2. Schválení programu  

3. Volba starosty, místostarosty a členů rady města  

g) určení počtu místostarostů, počtu členů rady města 

h) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolnění  

i) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města  

j) volba starosty 

k) volba místostarosty 

l) volba členů rady města 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

f) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

g) volba předsedy finančního výboru 

h) volba předsedy kontrolního výboru 

i) volba členů finančního výboru 

j) volba členů kontrolního výboru 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

6. Diskuze 

 

 

Usnesení č. 1/2018  

ZM schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Jiříkova. 

 

Usnesení č. 2/2018  

ZM rozhodlo stanovit podle § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů 1 místostarostu města Jiříkova.      

 

Usnesení č. 3/2018  

ZM rozhodlo stanovit podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů 5 členů Rady města Jiříkova.        

 

Usnesení č. 4/2018  

ZM rozhodlo v souladu § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  

ve znění pozdějších předpisů určit, že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva 

uvolněn.         

 

Usnesení č. 5/2018  

ZM schvaluje způsob veřejného hlasování volby starosty, místostarosty, členů rady města, 

předsedů a členů výborů.           
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Usnesení č. 6/2018 

ZM rozhodlo zvolit podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, starostou města Jiříkova pana Michala Majáka, Jiříkov.       

 

Usnesení č. 7/2018 

ZM rozhodlo zvolit podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, místostarostou města Jiříkova pana Ing. Jindřicha Jurajdu,  

Jiříkov.              

       

Usnesení č. 8/2018 

ZM rozhodlo zvolit podle § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, členy Rady města Jiříkova: 

pana Mgr. Bc. Vladimíra Šamšu, Jiříkov, 

pana Miroslava Horáka, Jiříkov,                        

pana Ing. Rolanda Haseho, Jiříkov.  

 

Usnesení č. 9/2018 

ZM rozhodlo zřídit dle § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 - 2022 Finanční výbor 

Zastupitelstva města Jiříkova a Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jiříkova.    

                  

Usnesení č. 10/2018 

ZM rozhodlo stanovit dle § 118 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, pro volební období 2018 - 2022  Finanční výbor Zastupitelstva města Jiříkova 

a Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jiříkova jako 5-ti členné.      

               

Usnesení č. 11/2018 

ZM rozhodlo zvolit podle § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 předsedou 

Finančního výboru Zastupitelstva města Jiříkova paní Naděždu Stožickou, Jiříkov.            

   

Usnesení č. 12/2018 

ZM rozhodlo zvolit podle § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 - 2022,  

předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města Jiříkova pana Mgr. Michala Mrázka,  

Jiříkov.      

         

Usnesení č. 13/2018 

ZM rozhodlo zvolit podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 členy finančního výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova:  

paní Ita Burianová, Jiříkov,  

pan Ondřej Pernica, Jiříkov,  

pan Jiří Masopust, Jiříkov,   

paní Alena Suchá, Jiříkov.  

               

Usnesení č. 14/2018 

ZM rozhodlo zvolit podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů, pro volební období 2018 – 2022 členy kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Jiříkova:  

pan Jaroslav Vöröš, Jiříkov, 

pan Evžen Fodor, Jiříkov,   

pan Zdeněk Kužel, Jiříkov,     

pan Roman Macek, Jiříkov.  
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Usnesení č. 15/2018              
ZM rozhodlo stanovit v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 

odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s platností od 01. 11. 2018, 

neuvolněnému členu zastupitelstva odměnu za funkci, za kterou náleží nejvyšší odměna stanovená 

zastupitelstvem: 

místostarosta                                 30.412,- Kč 

člen rady města                        6.758,- Kč 

předseda výboru zastupitelstva,  

předseda komise rady, předseda zvláštního orgánu                                                    3.379,- Kč 

člen výboru zastupitelstva, člen komise rady, člen zvláštního orgánu                       2.816,- Kč 

člen zastupitelstva                                               1.690,- Kč 

Odměna bude poskytována ode dne 01. 11. 2018 v daný den výplatního termínu zaměstnanců Města 

Jiříkov. V případě nástupu náhradníka za uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu.                                                

 

 

Ověřovatelé usnesení: 

    …….………………………..     ……..………………………… 

             pí Milena Horáková    p. Rudolf Mark 

 

 

 

V Jiříkově dne 30. října 2018  

Zapsala: Šárka Fojtová 

 

 
Úplné znění usnesení je pro občany starší 18-ti let s trvalým pobytem ve Městě Jiříkov nebo vlastnících 

nemovitost ve Městě Jiříkov k nahlédnutí v sekretariátu Městského úřadu Jiříkov. 

 

 
 


