USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí
konaného dne 10.11.2014, od 17:00 hodin v Městském kině
ZaM po projednání u r č u j e :
usn. č. 77/2014 - návrhovou a volební komisi ve složení: p. Ota Dračka, p. Karel Vrbický, p.
Radek Prášek.
usn. č. 78/2014 - ověřovateli zápisu pana Petra Jansu a pana Radka Provazníka.
usn. č. 79/2014 - zapisovatelku p. Pavlu Gerhardovou.
usn. č. 82/2014 - v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce
starosty obce a místostarosty budou členové zastupitelstva dlouhodobě
uvolněni.

ZaM po projednání s c h v á l i l o :
usn. č. 80/2014 - následující program ustavujícího zasedání. (viz zápis)
usn. č. 81/2014 - zvolení jednoho místostarosty.
usn. č. 92/2014 - oddávající: p. Dračka, p. Černá, p. Lekner, p. Kulíková, p. Provazník, p.
Myšíková.
usn. č. 93/2014 - hlasování o revokaci usnesení č. 66/2012.
usn. č. 94/2014 - p. Zděnku Myšíkovou jako zastupitele určeného pro spolupráci
s pořizovatelem územního plánu.
usn. č. 95/2014 - zařazení prodeje bytové jednotky č.p. 6 v domě č.p. 346 stojící na st.p.č. 490
v k.ú. Benešov nad Ploučnicí panu J. Š., bytem Benešov nad
Ploučnicí, za cenu ve výši 75 200,-- Kč.
usn. č. 96/2014 - prodej bytové jednotky č.p. 6 v domě č.p. 346 stojící na st.p.č. 490 v k.ú.
Benešov nad Ploučnicí panu J. Š., bytem Benešov nad
Ploučnicí, za cenu ve výši 75 200,-- Kč.
usn. č. 97/2014 - uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitosti mezi městem Benešov nad
Ploučnicí a J. Š. bytem Benešov nad Ploučnicí.
usn. č. 98/2014 - sumář usnesení ze dne 10.11.2014.

ZaM po projednání v o l í :
usn. č. 83/2014 - starostou pana Filipa Ušáka.
usn. č. 84/2014 - místostarostkou paní Mgr. Petru Tojmarovou.
usn. č. 85/2014 - členkou rady města paní Zděnku Myšíkovou.
usn. č. 86/2014 - členkou rady města paní Andreu Kulíkovou.
usn. č. 87/2014 - členem rady města pana Radka Provazníka.

ZaM po projednání z ř i z u j e :
usn. č. 88/2014 - finanční výbor a kontrolní výbor. O naplnění výborů bude rozhodnuto na
nejbližším jednání ZaM.

ZaM po projednání s t a n o v í :
usn. č. 89/2014 - v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, měsíční odměny za
výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
člen rady 1 910 Kč, předseda výboru nebo komise 1 560 Kč, člen výboru
nebo komise 1 380 Kč, člen zastupitelstva bez dalších funkcí 660 Kč.
usn. č. 90/2014 - v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že
při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva města poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
usn. č. 91/2014 - v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že měsíční
odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou
poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet
ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě
nového zvolení do funkce bude odměna náležet ode dne zvolení do této
funkce.

…………………………………
Filip Ušák
Starosta města

……………………………………
Mgr. Petra Tojmarová
Místostarostka města

