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Anonymizováno dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 

V Ý P I S  

 
usnesení z I. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vracova,  

    konaného dne 6. listopadu 2014  v malém sále MKK na nám ěstí Míru čp. 57 Vracov  

 

 

Zastupitelstvo m ěsta Vracova:  

vzalo na v ědomí:  

1. že všichni členové Zastupitelstva města Vracova složili slib dle § 69 odst. 2 zákona       
o obcích 

rozhodlo:  

2. že funkci starosty bude vykonávat uvolněný člen zastupitelstva  

3. že funkci místostarosty bude vykonávat neuvolněný člen zastupitelstva 

4. že volba starosty, místostarosty a dalších tří členů rady bude provedena veřejným 
hlasováním 

5. schválit volební řád pro veřejné hlasování pro volbu starosty, místostarosty a členů rady 

zvolilo:  

6. a) člena volební komise: Editu Gasnárkovou  

b) člena volební komise: RNDr. Petra Koiše, Ph.D. 

c) člena volební komise: Mgr. Bronislava Chovance 

7. starostou města Vracova: Jaromíra Repíka 

8. místostarostou města Vracova: Ing. Pavla Lopraise 

9. členem Rady města Vracova: Petra Fridricha  

10. členem Rady města Vracova: Mgr. Zdeňka Hlavsu  

11. členem Rady města Vracova: Ing. Jana Martinka 

 

zřídilo:     

12. jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční a kontrolní výbor, které budou tříčlenné  

 

zvolilo:  

13. předsedou finančního výboru: Ing. Dušana Fridricha     

14. předsedou kontrolního výboru: Mgr. Bronislava Chovance     
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schválilo:     

15. a) měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města dle přílohy č. 1 nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném 
znění, bez příplatku podle sloupců 8 a 13 

b) že měsíční odměna bude poskytována ode dne 6. 11. 2014 popřípadě ode dne zvolení 
do funkce 

c) že v případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému členu zastupitelstva 
poskytnuta odměna, jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé 
funkce  

16. 4. úpravu rozpočtu města Vracova a to rozpočtová opatření č. 38 - 47: 
rozpočet města Vracova na rok 2014:                                       
vlastní příjmy: 96.653.600 Kč, výdaje: schválený rozpočet včetně splátek úvěrů 
94.544.300 Kč, výdaje po úpravách rozpočtu 96.653.600 Kč  

 
17. pořádání Silvestrovského ohňostroje s předpokládanými náklady 60.000 Kč 

 

uložilo:  

18. zástupcům volebních stran zastoupených v zastupitelstvu, aby do příštího zasedání 
podali návrh na doplnění členů finančního a kontrolního výboru z řad členů zastupitelstva  

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Sádovská 

 


