Zápis č. 5
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Český Dub,
konaného dne 5. listopadu 2018, od 17.00 hodin.
1. Zahájení zasedání
Starosta města PhDr. Jiří Miler, Ph.D. zahájil zasedání zastupitelstva města.
2. Schválení předsedajícího ustavujícího zasedání zastupitelstva města do zvolení starosty města
Podle § 91, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích Ustavujícímu zasedání předsedá zpravidla
dosavadní starosta, případně nejstarší člen zastupitelstva obce do doby, než je zvolen starosta nebo
místostarosta.
Starosta požádal zastupitele o předložení návrhů na předsedajícího ustavujícího zasedání zastupitelstva
města do zvolení nového starosty města.
MUDr. Martin Ponikelský, zastupitel zvolený za NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ navrhl jako
předsedajícího dosavadního starostu PhDr. Jiřího Milera, Ph.D.
Žádné další návrhy nebyly vzneseny, starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení.
Usnesení:
2018/ZM/05/43

Schválení předsedajícího ustavujícího zasedání zastupitelstva města do zvolení
starosty města
Zastupitelstvo města po projednání
rozhoduje
že PhDr. Jiří Miler, Ph.D. bude předsedat ustavujícímu zasedání Zastupitelstva města Český Dub
do zvolení starosty města Český Dub.
Hlasování: pro: 15/ proti: 0/ zdržel se: 0/
Osvědčení o zvolení
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva města (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení
členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 19. 10. 2018,
žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Městského
úřadu v Českém Dubu zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 26. 10. 2018 do
5. 11. 2018. Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je
15 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Tajemnice seznámila přítomné s výsledky komunálních voleb ve městě.
Komunálních voleb ve městě Český Dub se ve dnech 5. – 6. října 2018 zúčastnilo 1 122 voličů
z celkového počtu 2 133 voličů. Volební účast v Českém Dubu byla 52,60 %. Bylo odevzdáno 1122
obálek a 14 070 platných hlasů.
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Jednotlivé strany nebo sdružení získaly tento počet hlasů a mandátů:
Kandidátní listina
číslo

Hlasy

název

abs.

v%

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátů

1

Občané pro Českodubsko

2 924

20,78

15

14 070,00

20,78

3

2

NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ OBČANŮ

11 146

79,22

15

14 070,00

79,21

12

ZVOLENÍ ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
Všechny kandidátní listiny
Kandidátní listina
číslo

název

Kandidát
poř.
číslo

příjmení, jméno, tituly

Hlasy
Navrhující Politická
Pořadí
věk strana příslušnost abs. v % zvolení

1

Občané pro Českodubsko

4

Paclt Zdeněk Ing.

61

NK

BEZPP

283 9,67

1

1

Občané pro Českodubsko

1

Bobek Martin

46

ODS

ODS

277 9,47

2

1

Občané pro Českodubsko

10

Kabátek Aleš

47

ODS

ODS

267 9,13

3

2

NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ
OBČANŮ

1

Miler Jiří PhDr. PaedDr. Ph.D. 56

NK

BEZPP

861 7,72

1

2

NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ
OBČANŮ

6

Ponikelský Martin MUDr.

45

NK

BEZPP

843 7,56

2

2

NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ
OBČANŮ

2

Jodas Petr Ing.

41

NK

BEZPP

832 7,46

3

2

NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ
OBČANŮ

3

Laufke Oldřich

48

NK

BEZPP

734 6,58

4

2

NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ
OBČANŮ

4

Rubáš David Mgr.

39

NK

BEZPP

799 7,16

5

2

NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ
OBČANŮ

5

Růžičková Martina Mgr.

43

NK

BEZPP

754 6,76

6

2

NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ
OBČANŮ

7

Vaňková Jaroslava

73

NK

BEZPP

631 5,66

7

2

NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ
OBČANŮ

8

Rechcígel Pavel Ing.

55

NK

BEZPP

795 7,13

8

2

NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ
OBČANŮ

9

Rubáš Dominik RNDr.

30

NK

BEZPP

809 7,25

9

2

NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ
OBČANŮ

10

Fila Ondřej

35

NK

BEZPP

757 6,79

10

2

NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ
OBČANŮ

11

Šindelář Michael

47

NK

BEZPP

623 5,58

11

2

NEZÁVISLÉ SDRUŽENÍ
OBČANŮ

12

Pražák Tomáš Mgr.

44

NK

BEZPP

652 5,84

12

Složení slibu zastupitele
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval předsedající přítomné členy zastupitelstva ke složení
slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib
nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
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Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji
věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v
zájmu města Český Dub a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu (příloha č. 1). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s
výhradou.
Jednací řád, způsob hlasování
Předsedající konstatoval, že ustavující zasedání probíhá dle Jednacího řádu zastupitelstva města Český
Dub schváleného dne 25. června 2013. Informoval přítomné, že dle čl. 6 JŘ hlasování probíhá zvednutím
ruky veřejně, k platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech
členů zastupitelstva města. O způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města rozhodne
zastupitelstvo.
1) Určení ověřovatelů a zapisovatele
Dle § 95, odst. 1 zákona o obcích se o průběhu zasedání zastupitelstva obce pořizuje zápis, který
podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných
členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a
přijatá usnesení.
Předsedající navrhl v souladu s Jednacím řádem zastupitelstva města určit dva ověřovatele zápisu - Ing.
Petra Jodase a Mgr. Davida Rubáše a určit zapisovatelku zápisu p. Janu Sadeckou. K návrhu nebyly
vzneseny žádné protinávrhy.
Usnesení:
2018/ZM/05/44
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zastupitelstvo města po projednání
určuje
ověřovatele zápisu Ing. Petra Jodase a Mgr. Davida Rubáše a zapisovatelku zápisu p. Janu Sadeckou.
Hlasování: pro: 15/ proti: 0/ zdržel se: 0/

2) Program ustavujícího zasedání
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a elektronické úřední desce. K návrhu
programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Usnesení:
2018/ZM/05/45
Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města
Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
následující program ustavujícího zasedání:
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1)
-

Volba starosty, místostarosty a členů rady města
určení počtu členů rady města
určení počtu místostarostů
určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona
o obcích)
určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města
volba starosty
volba místostarosty
volba členů rady města

2)
-

Zřízení finančního a kontrolního výboru
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
volba předsedy finančního výboru
volba předsedy kontrolního výboru
volba členů finančního výboru
volba členů kontrolního výboru

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2
zákona o obcích)
4) Diskuse
Hlasování: pro: 15/ proti: 0/ zdržel se: 0/

1) Volba starosty, místostarosty a členů rady města
-

určení počtu členů rady města

Podle ust. § 99 odst. 3 Zákona o obcích Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další
členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a
nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se
nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.
Předsedající navrhl jedinou možnou variantu, tj. aby rada města byla pětičlenná.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo a jiný návrh nebyl podán.
Usnesení:
2018/ZM/05/46
Určení počtu členů rady města
Zastupitelstvo města po projednání
stanovuje
v souladu s § 99 odst. 3 Zákona o obcích počet členů rady města na 5.
Hlasování: pro: 15/ proti: 0/ zdržel se: 0/

-

určení počtu místostarostů

Dle § 104, odst. 1 Zákona o obcích může zastupitelstvo města zvolit více místostarostů a svěřit jim
některé úkoly.
4 /11

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zvolilo jednoho místostarostu.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo a jiný návrh nebyl podán.
Usnesení:
2018/ZM/05/47
Volba starosty a místostarosty a členů rady města
Zastupitelstvo města
s ch v a l u j e
zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování: pro: 15/ proti: 0/ zdržel se: 0 /

-

určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

Předsedající navrhl v návaznosti na ustanovení § 71 odst. 1 písm. a) zákona o obcích a § 84 odst. 2
písm. k) Zákona o obcích, aby členové zastupitelstva města byli uvolněni pro výkon funkce starosty
města a místostarosty města.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo a jiný návrh nebyl podán.
Usnesení:
2018/ZM/05/48
Volba starosty a místostarosty a členů rady města
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) Zákona o obcích
určuje
že pro výkon funkce starosty města bude člen zastupitelstva uvolněn.
Hlasování: pro: 15/ proti: 0/ zdržel se: 0/
Usnesení:
2018/ZM/05/49
Volba starosty a místostarosty a členů rady města
Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) Zákona o obcích
určuje
že pro výkon funkce místostarosty města bude člen zastupitelstva uvolněn.
Hlasování: pro: 15/ proti: 0/ zdržel se: 0/

-

Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou
hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou
předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání
zkontrolovat.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení příp. návrhů na změnu způsobu hlasování.
Nikdo z přítomných zastupitelů nenavrhl změnu způsobu hlasování.

5 /11

Předsedající konstatoval, že volba starosty, místostarosty, členů rady města a členy výborů zastupitelstva
proběhne veřejně hlasováním.
Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného
kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí,
v jakém byli navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování
pokračováno.
Předsedající upozornil, že v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva města Český Dub čl. 6, bod 28 –
pokud je volen starosta nebo místostarostové města, je nejprve zvolena volební komise. Předseda volební
komise seznámí s průběhem volby, který předtím schválilo zastupitelstvo. Dále seznamuje přítomné
s výsledkem volby.
Předsedající přednesl návrh členů volební komise:
Mgr. David Rubáš – předseda volební komise (NSO)
Mgr. Martina Růžičková – členka volební komise (NSO)
Ing. Zdeněk Paclt – člen volební komise (Občané pro Českodubsko)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo a jiný návrh nebyl podán.
Usnesení:
2018/ZM/05/50
Volba členů volební komise
Zastupitelstvo města po projednání
volí
volební komisi ve složení:
Mgr. David Rubáš – předseda
Mgr. Martina Růžičková – členka
Ing. Zdeněk Paclt – člen.
Hlasování: pro: 15/ proti: 0/ zdržel se: 0/

-

volba starosty

Návrh kandidáta na funkci starosty:
Za NSO návrh přednesl MUDr. Martin Ponikelský: PhDr. Jiří Miler, Ph.D. (NSO)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo a jiný návrh nebyl podán.
Usnesení:
2018/ZM/05/51
Volba starosty
Zastupitelstvo města po projednání
volí
z řad členů zastupitelstva do funkce starosty města PhDr. Jiřího Milera, Ph.D., ,

, bytem ,

Hlasování: pro: 15/ proti: 0/ zdržel se: 0/
Zasedání zastupitelstva města dále předsedá nově zvolený starosta města PhDr. Jiří Miler, Ph.D.
6 /11

.

Starosta poděkoval všem občanům, kteří přišli k letošním komunálním volbám a vybrali patnáct
zastupitelů na další čtyři roky.
Dále poděkoval všem, kteří mu svým hlasem vyjádřili podporu a zastupitelům, kteří ho do funkce starosty
zvolili.
-

volba místostarosty

Návrh kandidáta na funkci místostarosty:
Za NSO návrh přednesl MUDr. Martin Ponikelský: Ing. Petr Jodas (NSO)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo a jiný návrh nebyl podán.
Usnesení:
2018/ZM/05/52
Volba místostarosty
Zastupitelstvo města po projednání
volí
z řad členů zastupitelstva do funkce místostarosty města Ing. Petra Jodase, ,

, bytem ,

.

Hlasování: pro: 15/ proti: 0/ zdržel se: 0/
Starosta města poblahopřál nově zvolenému místostarostovi ke zvolení a poděkoval končícímu
místostarostovi p. Martinu Bobkovi za dosavadní činnost místostarosty. Nově zvolený místostarosta Petr
Jodas poděkoval všem voličům za podporu a přítomným zastupitelům za důvěru a zvolení do funkce
místostarosty. Nástup do funkce předpokládá po vyřešení pracovních záležitostí ve stávajícím zaměstnání
od 1. prosince 2018.

-

volba členů rady města

V souladu § 99, písm. 3 Zákona o obcích Radu města Český Dub tvoří starosta, místostarosta a tři
členové rady volení z řad zastupitelstva.
Návrhy kandidátů na členy rady města:
Starosta navrhuje za NSO:
Mgr. David Rubáš (NSO)
Mgr. Martina Růžičková (NSO)
Oldřich Laufke (NSO)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo a jiný návrh nebyl podán.
Usnesení:
2018/ZM/05/53
Volba člena rady města
Zastupitelstvo města po projednání
volí
z řad členů zastupitelstva do funkce člena rady města Mgr. Davida Rubáše, ,
Hlasování: pro: 14/ proti: 0/ zdržel se: 1/ David Rubáš
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, bytem ,

.

Usnesení:
2018/ZM/05/54
Volba člena rady města
Zastupitelstvo města po projednání
volí
z řad členů zastupitelstva do funkce člena rady města Mgr. Martinu Růžičkovou, ,

, bytem ,

.

Hlasování: pro: 14/ proti: 0/ zdržel se: 1/ Martina Růžičková

Usnesení:
2018/ZM/05/55
Volba člena rady města
Zastupitelstvo města po projednání
volí
z řad členů zastupitelstva do funkce člena rady města Oldřicha Laufkeho, ,

, bytem ,

.

Hlasování: pro: 14/ proti: 0/ zdržel se: 1/ Oldřich Laufke

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
-

Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor je dáno § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích,
neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního
zastupitelstva.
Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen
zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích).
Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu
ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Starosta navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude
mít tři členy.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo a jiný návrh nebyl podán.
Usnesení:
2018/ZM/05/56
Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Zastupitelstvo města po projednání
zřizuje
finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování: pro:15/ proti: 0/ zdržel se: 0/
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-

Volba předsedy finančního výboru

MUDr. Martin Ponikelský za NSO navrhuje:
Ondřej Fila (NSO)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo a jiný návrh nebyl podán.
Usnesení:
2018/ZM/05/57
Volba předsedy finančního výboru
Zastupitelstvo města po projednání
volí
předsedu finančního výboru Ondřeje Filu, ,
, bytem ,
.
Hlasování: pro: 14/ proti: 0/ zdržel se: 1/ Ondřej Fila

-

Volba předsedy kontrolního výboru

MUDr. Martin Ponikelský za NSO navrhuje:
Mgr. Martina Růžičková (NSO)
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo.
Usnesení:
2018/ZM/05/58
Volba předsedy kontrolního výboru
Zastupitelstvo města po projednání
volí
předsedkyni kontrolního výboru Mgr. Martinu Růžičkovou, ,

, bytem ,

.

Hlasování: pro: 14/ proti: 0/ zdržel se: 1/ Martina Růžičková

- Volba členů finančního výboru
MUDr. Martin Ponikelský za NSO navrhuje:
Mgr. Tomáš Pražák
Jaroslava Vaňková
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo a jiný návrh nebyl podán.
Usnesení:
2018/ZM/05/59
Volba členů finančního výboru
Zastupitelstvo města po projednání
volí
členem finančního výboru Mgr. Tomáše Pražáka, ,
, bytem,
Hlasování: pro: 14/ proti: 0/ zdržel se: 1/ Tomáš Pražák
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.

Usnesení:
2018/ZM/05/60
Volba členů finančního výboru
Zastupitelstvo města po projednání
volí
členkou finančního výboru p. Jaroslavu Vaňkovou, ,
, bytem ,

.

Hlasování: pro: 14/ proti: 0/ zdržel se: 1/ Jaroslava Vaňková

- Volba členů kontrolního výboru
MUDr. Martin Ponikelský za NSO navrhuje:
Mgr. Kateřina Havelková
Ing. Ondřej Zelinka, Ph.D.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo a jiný návrh nebyl podán.
Usnesení:
2018/ZM/05/61
Volba členů kontrolního výboru
Zastupitelstvo města po projednání
volí
členkou kontrolního výboru Mgr. Kateřinu Havelkovou, ,

, bytem ,

.

, bytem ,

.

Hlasování: pro: 15/ proti: 0/ zdržel se: 0/

Usnesení:
2018/ZM/05/62
Volba členů kontrolního výboru
Zastupitelstvo města po projednání
volí
členem kontrolního výboru Ing. Ondřeje Zelinku, Ph.D., ,
Hlasování: pro: 15/ proti: 0/ zdržel se: 0/

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Neuvolněným členům zastupitelstva náleží v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, měsíční odměna.
Zastupitelstvo musí stanovit výši měsíční odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva.
Starosta předložil návrh odměn, přičemž se nepředpokládá kumulace odměn.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné
stanovisko sděleno nebylo a jiný návrh nebyl podán.
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Usnesení:
2018/ZM/05/63
Stanovení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo města po projednání
stanovuje
s účinností od 5. 11. 2018 výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města takto:
člen zastupitelstva města
člen rady města
člen výboru zastupitelstva nebo komisí rady
předseda výboru zastupitelstva nebo komisí rady

1000 Kč
4500 Kč
1200 Kč
1500 Kč

Hlasování: pro: 15/ proti:0 / zdržel se:0/

6) Diskuse
Starosta seznámil zastupitele s termíny veřejných zasedání do konce r. 2018:
− pondělí 10. 12. 2018 od 17 hodin na radnici
Starosta pozval přítomné na:
− 30. 11. slavnostní předání ocenění Osobnost Českodubska
− 2. 12. slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí

Zasedání bylo ukončeno v 18.05 hodin.

PhDr. Jiří Miler, Ph.D.
starosta města

V Českém Dubu dne 5. 11. 2018

Ověřovatelé zápisu:

..........................................

Zapisovatelka zápisu:

..........................................
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