
Č.j. PEC/4001/2018 

 

U s n e s e n í 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Pečky 

konaného dne: 14. listopadu 2018 v Kulturním středisku Pečky 

 

 

Ustavující zasedání zastupitelstva města přijímá toto usnesení:  

I. schvaluje  

 

zprávu mandátové, návrhové komise o složení členů zastupitelstva města v počtu 21 členů  

II. konstatuje  

 

podle § 92 odst. 3 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, že 

zastupitelstvo města bylo schopno se usnášet, protože k platnosti usnesení, rozhodnutí nebo 

volbě je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva města   

 

Všichni členové zastupitelstva města složili předepsaný slib podle § 69 odst. 2 zákona číslo 

128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.  

 

III.  Zastupitelstvo města podle §  91 odst. 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů zvolilo z řad svých členů:  

 

Starostka             Mgr.Alena Švejnohová  

                                   dlouhodobě uvolněný pro výkon funkce 

1. místostarostka  Bc.Iveta Minaříková  

neuvolněný pro výkon funkce 

2. místostarostka  Mgr.Blanka Kozáková  

neuvolněný pro výkon funkce 

 

 

 



 

Schválilo 7 člennou radu města ve složení : 

 

Starostka   Mgr.Alena Švejnohová 

 

1.místostarostka  Bc.Iveta Minaříková 

2.místostarostka  Mgr. Blanka Kozáková 

 

Radní     

    Šárka Horynová 

    Tomáš Vodička 

    Jiří Katrnoška 

    Jaroslav Železný 

   

IV. Zastupitelstvo města po projednání volí v souladu s § 117 a násl. zákona o obcích 

výbory zastupitelstva města, předsedy a členy  

 

Předsedu Finančního výboru  Tomáš Vodička  

       

Členy Finančního výboru Bc.Petr Dürr, Ing.František Pospíšil, Jana Sladká, 

Bc.Martin Jedlička, Jaroslav Semerád  

      

    

Předsedu Kontrolního výboru Milan Paluska      

  

       

Členy Kontrolního výboru Mgr.Bc.Lenka Krúpová, Mgr.Jaroslava Heroldová, 

Ing.Jan Korouš Ph.D., Jaroslav Železný, Zdeněk Fejfar, 

Jaroslav Martinec 

V. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva /§72 zákona  

o obcích/. Odměna se neuvolněným členům zastupitelstva poskytuje ode dne 

složení slibu, u dalších funkcí ode dne zvolení nebo jmenování v následující výši: 

 

                                                                                                     celková měsíční odměna 

Zastupitel, bez dalších funkcí                                                  1.446,-  Kč  

 

Zastupitel, který je členem komise nebo výboru            2.410,-  Kč 



Zastupitel, který je předsedou komise nebo výboru              2.893,-  Kč 

Zastupitel, který je členem rady                                                 5.785,- Kč 

Zastupitel, který je členem rady a členem komise nebo výboru    8.195,-Kč 

 

Zastupitel, který je členem rady a předsedou komise nebo výboru   8.678,-Kč 

        

1. místostarostka                                                                  26.033,- Kč 

2. místostarostka            26.033,- Kč   

  

Odměna je stanovena jako souhrnná, při souběhu funkcí se nesčítá 

 

 

 

Ověřovatelé: Ondřej Schulz, Zdeněk Fejfar 

  

Návrhová, mandátová komise:  

předseda    Mgr.Jaroslava Heroldová  

místopředseda    Jiří Katrnoška 

člen     Jaroslav Železný 

člen     Ing.Karel Krištoufek 

 

 

 

 

 

Mgr.Alena Švejnohová  

                                                    starostka města 

Bc.Iveta Minaříková        Mgr.Blanka Kozáková 

1.místostarostka města      2. místostarostka města 

 

Vyvěšeno dne :  15.11.2018 

Sejmuto dne : 

 


