
USNESENÍ z  6.jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec konaného dne 1.11.2018   Strana 1/5 
 

 

Zastupitelstvo města Červený Kostelec 

 

Usnesení z Ustavující schůze 

Zastupitelstva města Červený Kostelec  konané dne 1.11.2018   

 
 

Z-2018/6/1 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Vyhlášení výsledku voleb  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

výsledky voleb do zastupitelstva města. 

O tomto usnesení se nehlasovalo. 

 

 

Z-2018/6/2 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Složení  s l ibu č lenů zastupite lstva města  

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

složení slibu členů zastupitelstva města. 

O tomto usnesení se nehlasovalo. 

 

Z-2018/6/3 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Program ustavujíc ího zasedání zastupite lstva města  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

program ustavujícího zasedání zastupitelstva města. 
přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/6/4 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Volba ověřovate lů záp isu,  č lenů volební a návrhové komise  

Zastupite lstvo města  

I .   vo l í  

1.  ověřovatele zápisu Bergmanna Richarda a Ing. Kábrta Pavla 
přijato, pro:23 proti:0 zdržel:2 

2.  členy volební komise PharmDr. Minaříkovou Zuzanu, Kollertovou Marcelu a Řezníčkovou 
Kukulovou Hanu Dis. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:3 

3.  předsedu volební komise: PharmDr. Minaříkovou Zuzanu 
přijato, pro:24 proti:0 zdržel:1 

4.  členy návrhové komise: Ing. Frankovou Marcelu, Ing. Kejzlara Romana a Mgr.Kafku Jana Ph.D. 
přijato, pro:22 proti:0 zdržel:3 
 

Z-2018/6/5 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Stanovení  počtu č lenů rady města  
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Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

počet členů rady města 7. 
přijato, pro:23 proti:0 zdržel:2 
 

Z-2018/6/6 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Stanovení  počtu mís tostarostů  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

počet místostarostů 1. 
přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/6/7 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Počet d louhodobě uvolněných č lenů zastupi te lstva města  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města - 2, starostu a místostarostu. 
přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/6/8 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Způsob volby funkc ionářů a rady města  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

veřejný způsob hlasování. 
přijato, pro:23 proti:0 zdržel:2 
 

Z-2018/6/9 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Volební řád ustavujíc ího zasedání zastupite lstva města  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

volební řád pro veřejnou volbu ustavujícího zasedání zastupitelstva města. 
přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/6/10 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Volba s tarosty  

Zastupite lstvo města  

I .   vo l í  

starostou města Ing. Rostislava Petráka. 
přijato, pro:19 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/6/11 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Volba místostarosty  

Zastupite lstvo města  

I .   vo l í  

místostarostou města Jiřího Regnera. 
přijato, pro:18 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/6/12 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Volba č lenů rady města  

Zastupite lstvo města  

I .   vo l í  
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1.  členem rady města Ing. Milana Hrstku. 
přijato, pro:15 proti:0 zdržel:0 

2.  členem rady města Mgr. Jana Kafku Ph.D. 
přijato, pro:15 proti:0 zdržel:0 

3.  členem rady města Mgr. Štěpána Noska. 
       přijato, pro:15 proti:0 zdržel:0 

4.  členem rady města Tomáše Prouzu. 
přijato, pro:23 proti:0 zdržel:0 

5.  členkou rady města Mgr. Markétu Šolcovou. 
přijato, pro:15 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/6/13 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Volba f inančního výboru  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

počet členů finančního výboru 9. 
přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

I I .   vo l í  

1.  Ing. Pavla Kábrta předsedou finančního výboru. 
      přijato, pro:18 proti:0 zdržel:0 

2.  za člena finančního výboru Mgr. Ing. Davida Bohadla. 
přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

3.  za členku finančního výboru Ing. Ladu Fialovou. 
přijato, pro:21 proti:0 zdržel:0 

4.  za člena finančního výboru Ing. Josefa Hanuše. 
přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

5.  za člena finančního výboru Ing. Romana Kejzlara. 
přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

6.  za člena finančního výboru Mgr. Martina Klappera. 
přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

7.  za člena finančního výboru Ing. Martina Novosvětského. 
přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

8.  za člena finančního výboru Ing. Marka Špeldu Ph.D.. 
přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

9.  za členku finančního výboru  Alenu Vosáhlovou. 
přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

10.  za člena finančního výboru Ing. Jiřího Hanuše. Tento návrh číslo 10 nebyl přijat. 
nepřijato, pro:10 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/6/14 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Volba kontro lního výboru  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

počet členů kontrolního výboru 9. 

 
přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

I I .   vo l í  

1.  PharmDr. Zuzanu Minaříkovou předsedkyní kontrolního výboru. 
     přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

2.  za člena kontrolního výboru Richarda Bergmanna. 
přijato, pro:22 proti:0 zdržel:0 

3.  za členku kontrolního výboru Ing. Marcelu Frankovou. 
přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

4.  za členku kontrolního výboru Marcelu Kollertovou. 



USNESENÍ z  6.jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec konaného dne 1.11.2018   Strana 4/5 
 

přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

5.  za členku kontrolního výboru Moniku Kozákovou. 
přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

6.  za člena kontrolního výboru Petra Nejmana. 
přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 

7.  za člena kontrolního výboru Tomáše Rýdla. 
přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

8.  za členku kontrolního výboru Mgr. Janu Špeldovou. 
přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 

9.  za člena kontrolního výboru Josefa Vondru. 
přijato, pro:24 proti:0 zdržel:0 
 

Z-2018/6/15 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Měsíční  odměny neuvolněným č lenům zastupite lstva města  

Zastupite lstvo města  

I .   s tanovu je  

1.  svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 

- člen zastupitelstva 450,- Kč 

- člen rady 2000,- Kč 

- předseda výboru/komise 700,- Kč 

- předseda osadního výboru 700,- Kč 

- okrsek (1-12) 700,- Kč 

Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu náhradníka na 
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V 
případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne 
zvolení do příslušné funkce. 

       přijato, pro:22 proti:1 zdržel:2 

2.  v případě souběhu více funkcí bude neuvolněnému členů zastupitelstva poskytnuta odměna až do 
výše souhrnu odměn za 3 různé funkce. 

přijato, pro:22 proti:0 zdržel:3 
 

Z-2018/6/16 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2018  

Zastupite lstvo města  

I .   schva lu je  

žádost místostarosty o proplacení poměrné části nevyčerpané dovolené za rok 2018, kterou si nemohl 
z provozních důvodů vybrat. 

přijato, pro:22 proti:1 zdržel:2 
 

Z-2018/6/17 - 6. Zastupitelstvo města Červený Kostelec 1.11.2018 

Diskuse 

Zastupite lstvo města  

I .   bere  na vědom í  

připomínky členů ZM a občanů. 
přijato, pro:25 proti:0 zdržel:0 
 

 
 

                  
             Ing. Rostislav Petrák, starosta                                              Jiří Regner, místostarosta 

 

  

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. 
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