Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

Usnesení
1. ustavující zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
konaného dne 19. 11. 2018
č. 1/1Z/18 – 4/1Z/18
==================================================================

1/1Z/18
Stanovení počtu členů Rady města
Zastupitelstvo města po projednání
A) stanoví
dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) a k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších právních předpisů
1. počet členů Rady města na 9, včetně primátora a jeho 4 náměstků
2. počet uvolněných členů ZM pro výkon funkce - 4, primátor a 3 náměstci
3. počet neuvolněných členů ZM pro výkon funkce - 1 náměstek

2/1Z/18
Volba primátora města, náměstků primátora a dalších členů
Rady města
Zastupitelstvo města po projednání
A) volí
dle ust. § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
právních předpisů
1. Mgr. Ing. Petra Nedvědického
primátorem města Ústí nad Labem
2. Ing. Věru Nechybovou
1. náměstkem primátora, určeného k zastupování primátora v době jeho
nepřítomnosti v rozsahu stanoveném v § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích
3. Mgr. Tomáše Vlacha
2. náměstkem primátora

4. Ing. Pavla Tošovského
3. náměstkem primátora
5. Mgr. Michala Ševcovice
4. náměstkem primátora
6. členem rady města:
a) Ing. Evu Fialovou
b) Ing. Tomáše Kirbse
c) Lukáše Konečného
d) Miroslavu Lazarovou

3/1Z/18
Zřízení výborů ZM a volba jejich předsedů a členů
Zastupitelstvo města po projednání
A) z ř i z u j e
1. finanční výbor Zastupitelstva města Ústí nad Labem
2. kontrolní výbor Zastupitelstva města Ústí nad Labem
B) v o l í
1. předsedu finančního výboru: Pavel Vodseďálek, datum narození
2. členy finančního výboru:
a) Ing. Martin Mata, datum narození
b) Ing. Jana Procházková, datum narození
c) Mgr. Lucie Gerychová, datum narození
d) Mgr. Ing. Vít Klein, Ph.D., datum narození
e) Ing. Jaroslava Šamsová, datum narození
f) Ing. Eva Outlá, datum narození
3. předsedu kontrolního výboru: Mgr. Gabriela Hubáčková, datum narození
4. členy kontrolního výboru:
a) Mgr. Zdena Mottlová, datum narození
b) Bc. Miroslav Havran, datum narození
c) Jiří Petružálek, datum narození
d) Kateřina Kastnerová, datum narození
e) Ing. arch. Zdeněk Šťastný, datum narození
f) JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D., datum narození

4/1Z/18
Odměny za výkon funkcí
Zastupitelstvo města po projednání
A) schvaluje
1. v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a nařízením vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném

znění, poskytování měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města
(dále jen ZM) za výkon funkcí takto:
a) člen rady města (dále jen RM)
10 293,- Kč
b) předseda výboru ZM/komise RM
5 146,- Kč
c) člen výboru ZM/komise RM
4 289,- Kč
d) člen zastupitelstva města bez dalších funkcí
2 573,- Kč
2. v souladu s § 74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytování
měsíční odměny neuvolněným členům ZM v souhrnu jednotlivých odměn za výkon
max. 3 funkcí uvedených v bodě A)1. a) – c) tohoto usnesení
B) schvaluje s účinností od 1. 1. 2019
1. v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a nařízením vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
poskytování měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města (dále jen
ZM) za výkon funkcí takto:
a) člen rady města (dále jen RM)
11 013,- Kč
b) předseda výboru ZM/komise RM
5 507,- Kč
c) člen výboru ZM/komise RM
4 589,- Kč
d) člen zastupitelstva města bez dalších funkcí
2 753,- Kč
2. v souladu s § 74 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, poskytování
měsíční odměny neuvolněným členům ZM v souhrnu jednotlivých odměn za výkon
max. 3 funkcí uvedených v bodě B)1. a) – c) tohoto usnesení
C) schvaluje
1. odměňování členů výborů ZM a předsedů a členů komisí RM, kteří nejsou členy
ZM takto:
a) výše měsíční odměny činí:
- pro předsedu
2 754,- Kč
- pro člena
1 836,- Kč
b) odměna bude vyplácena:
- měsíčně
- pokud je předseda nebo člen zvolen v průběhu kalendářního měsíce, náleží
mu odměna od prvého dne kalendářního měsíce následujícího
2. poskytování odměny až do výše souhrnu jednotlivých odměn za výkon max.
3 funkcí v komisi RM či výboru ZM
3. neposkytování odměny od následujícího dne po dni, ke kterému je podána
rezignace, případně k němuž je účinné odvolání předsedy nebo člena komise RM či
výboru ZM

Ing. Věra Nechybová
náměstkyně primátora

Ing. Petr Nedvědický
primátor města

