Usnesení z 1. zasedání zastupitelstva města Budišov nad Budišovkou,
konaného dne 31. října 2018
___________________________________________________________________________
Přítomno
: 15
Omluveno
:0
Neomluveno : 0
Jednání řídil : Ing. František Vrchovecký – člen zastupitelstva - do zvolení starosty,
Ing. Patrik Schramm, starosta města
___________________________________________________________________________
Obsah jednání
___________________________________________________________________________
Zastupitelstvo města:
1. bere na vědomí informaci o výsledku voleb do zastupitelstva města.
2. schvaluje, že pro výkon funkce bude dlouhodobě uvolněn ze zaměstnání starosta
a místostarosta města.
3. schvaluje, že rada města bude pracovat v počtu 5 členů.
4. volí do funkce starosty Ing. Patrika Schramma.
5. volí do funkce místostarosty Ing. Pavla Jílka.
6. volí další členy rady města:




Ing. Pavel Brodský
Mgr. Natálie Jaššová
Mgr. Ivana Tomandlová

7. schvaluje tříčlenný finanční a kontrolní výbor.

8.

a) volí do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Františka Vrchoveckého.
b) volí do funkce předsedy finančního výboru MUDr. Věru Mikulíkovou.

9.

a) volí do funkce člena kontrolního výboru Desanku Sekerkovou a Mgr. Petra Fraňka.
b) volí do funkce člena finančního výboru Petra Modelského a Vladana Duška.

10.
a) stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách:
 člen rady
2 000 Kč
 předseda výboru/komise města
1 000 Kč
 člen výboru/komise města:
800 Kč
 člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 500 Kč
b) stanovuje nečlenům zastupitelstva za výkon funkce odměny za měsíc v
následujících
částkách:
 předseda výboru/komise města:
500 Kč
 člen výboru/komise města:
300 Kč
Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva města 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 výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města se stanovuje
odměna jako souhrn odměn. Do souhrnu jsou zahrnuty vždy maximálně 2 odměny za funkce
s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem města, tak že za funkci s vyšší odměnou
se poskytuje odměna ve výši schválené zastupitelstvem města a za funkci s nižší odměnou
se poskytuje odměna ve výši schválené zastupitelstvem města ponížená o částku za odměnu
neuvolněného člena zastupitelstva bez dalších funkcí.
11. schvaluje v souladu s ust. § 80 odst. 1) a 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytování příspěvků z peněžního fondu či z rozpočtu
obce
a) členům zastupitelstva příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku
v souvislosti s přijímáním projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství a při
zastupování města na veřejných občanských obřadech
b) uvolněným členům zastupitelstva příspěvky za stejných podmínek a ve stejné výši
jako zaměstnancům Města Budišov nad Budišovkou dle Zásad pro použití prostředků fondu
zaměstnavatele.

Ing. Patrik Schramm
starosta města

Ing. Pavel Jílek
místostarosta města

