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Usnesení 
1. zasedání zastupitelstva městského obvodu 
konaného dne 26.10.2022 

  

čís. 0001/ZMOb-Ple/2226/1 
- 

0011/ZMOb-Ple/2226/1 

  

  
  
  
 

  
  
  
 

______________________________ 

Pavel Hrbáč 

starosta 

  
  
  
 

______________________________ 

Mgr. Roman Rajský 

místostarosta 
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Přehled usnesení zastupitelstva městského obvodu dle čísel ze dne: 26.10.2022 

  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název 

0001/ZMOb-Ple/2226/1 ZMOb/0001/22 Schválení programu ustavujícího zasedání 

zastupitelstva městského obvodu 

0002/ZMOb-Ple/2226/1 ZMOb/0002/22 Určení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání 

zastupitelstva 

0003/ZMOb-Ple/2226/1 ZMOb/0003/22 Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání 

zastupitelstva 

0004/ZMOb-Ple/2226/1 ZMOb/0004/22 Schválení Volebního řádu pro volbu starosty, 

místostarosty a dalších členů rady městského 

obvodu a způsobu volby 

0005/ZMOb-Ple/2226/1 ZMOb/0005/22 Volba členů volební komise pro volbu starosty, 

místostarosty a dalších členů rady městského 

obvodu 

0006/ZMOb-Ple/2226/1 ZMOb/0006/22 Stanovení počtu členů rady, místostarostů a počet 

uvolněných členů zastupitelstva městského obvodu 

Plesná 

0007/ZMOb-Ple/2226/1 ZMOb/0010/22 Volba starosty 

0008/ZMOb-Ple/2226/1 ZMOb/0011/22 Volba místostarosty a dalších členů rady městského 

obvodu 

0009/ZMOb-Ple/2226/1 ZMOb/0007/22 Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva městského 

obvodu, určení počtu členů, volba předsedy a členů 

výboru 

0010/ZMOb-Ple/2226/1 ZMOb/0008/22 Zřízení finančního výboru zastupitelstva městského 

obvodu, určení počtu členů, volba předsedy a členů 

výboru 

0011/ZMOb-Ple/2226/1 ZMOb/0009/22 Stanovení měsíční odměny za výkon funkce 

neuvolněným členům zastupitelstva městského 

obvodu 
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ZMOb/0001/22 
Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0001/ZMOb-Ple/2226/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) schvaluje 

  program 1. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plesná dle předloženého materiálu 

  
 

  

 
ZMOb/0002/22 
Určení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva 
  
Usnesení číslo: 0002/ZMOb-Ple/2226/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) určuje 

  za ověřovatele zápisu z 1. ustavujícího zasedání ZMOb Plesná pana Jiřího Brůnu a pana Jana 

Kotalu 

  
 

 

 
ZMOb/0003/22 
Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva 
  
Usnesení číslo: 0003/ZMOb-Ple/2226/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) schvaluje 

  Jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva dle předloženého materiálu 

  
 

 
 

 
ZMOb/0004/22 
Schválení Volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady 
městského obvodu a způsobu volby 
  
Usnesení číslo: 0004/ZMOb-Ple/2226/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) schvaluje 

  • Volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady městského obvodu dle 

předloženého materiálu 

• způsob volby: veřejným hlasováním 
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ZMOb/0005/22 
Volba členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady 
městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0005/ZMOb-Ple/2226/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) schvaluje 

  volbu členů volební komise pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady městského 

obvodu ve složení: 

Mgr. MgA. Barbora Čechová 

Jan Kotala 

Ing. Petr Laňka 

  
 

  
ZMOb/0006/22 
Stanovení počtu členů rady, místostarostů a počet uvolněných členů zastupitelstva 
městského obvodu Plesná 
  
Usnesení číslo: 0006/ZMOb-Ple/2226/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) stanovuje 

  • počet členů rady městského obvodu Plesná: 5 

• počet členů místostarostů městského obvodu Plesná: 1 

  

2) určuje 

  funkci, pro kterou bude člen zastupitelstva městského obvodu Plesná uvolněn, a to funkci 

starosty městského obvodu Plesná 

  
 

 
ZMOb/0010/22 
Volba starosty 
  
Usnesení číslo: 0007/ZMOb-Ple/2226/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) volí 

  starostu městského obvodu Plesná pana Pavla Hrbáče 

  

 
 

  
ZMOb/0011/22 
Volba místostarosty a dalších členů rady městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0008/ZMOb-Ple/2226/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) volí 

  místostarostu městského obvodu Plesná Mgr. Romana Rajského  
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2) volí 

  členy Rady městského obvodu Plesná ve složení 

Ing. Jan Čech 

Petr Jeřábek 

Petr Peterek 

  
 

  

 
ZMOb/0007/22 
Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva městského obvodu, určení počtu členů, 
volba předsedy a členů výboru 
  
Usnesení číslo: 0009/ZMOb-Ple/2226/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) zřizuje 

  • kontrolní výbor pro volební období 2022-2026 

• počet členů: 5 

  

2) volí 

  předsedu kontrolního výboru pana Jana Kotalu 

  

3) volí 

  členy kontrolního výboru ve složení: 

Jiří Brůna 

Ing. Marek Čech 

Petr Jeřábek 

MUDr. Sylva Zajícová 

  

  
ZMOb/0008/22 
Zřízení finančního výboru zastupitelstva městského obvodu, určení počtu členů, volba 
předsedy a členů výboru 
  
Usnesení číslo: 0010/ZMOb-Ple/2226/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) zřizuje 

  • finanční výbor pro volební období 2022-2026 

• počet členů: 5 

  

2) volí 

  předsedu finančního výboru MUDr. Vladimíra Macha 

  

3) volí 

  členy finančního výboru ve složení: 

Ing. Jan Čech 

Petr Peterek 

Mgr. MgA. Barbora Čechová 

Ing. arch. Aleš Student, Ph.D. 
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ZMOb/0009/22 
Stanovení měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 
městského obvodu 
  
Usnesení číslo: 0011/ZMOb-Ple/2226/1 

 

Zastupitelstvo městského obvodu Plesná 

1) rozhodlo 

 

  A) stanovit měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva MOb Plesná za výkon 

funkce, s účinností ode dne přijetí tohoto usnesení, následovně:       

                                                 

místostarosta   10.000,- Kč    

člen rady 2.000,- Kč 

předseda výboru 1.500,- Kč 

předseda komise  3.600,- Kč 

člen výborů, komisí                       1.000, -Kč 

člen zastupitelstva          500,- Kč 

 

B) stanovit měsíční odměny členům komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva městského 

obvodu Plesná, ode dne zvolení do funkce, následovně:     

  

člen komise, který není členem ZMOb Plesná 500,-Kč 

  

2) rozhodlo 

  o poskytování souhrnných odměn za výkon více funkcí neuvolněného zastupitele, přičemž 

sčítání odměn se omezuje takto: 

a) odměna za výkon funkce se stanoví jako souhrn odměn za maximálně 3 funkce (člen rady, 

předseda/člen některého z výborů, předseda/člen některé z komisí rady) 

b) k dalším funkcím se nepřihlíží 

c) není přípustný souběh odměny za funkci předsedy a člena téhož výboru, komise 

d) do souhrnné odměny není přípustné zahrnout odměnu za funkci člena zastupitelstva 

  

3) rozhodlo 

  že, v případě souběhu funkcí dle bodu 2) tohoto usnesení, se odměna vždy poskytuje jako 

součet odměn za jednotlivé funkce, které jsou uvedené v bodě 1) tohoto usnesení 

  

4) rozhodlo 

  o poskytování měsíční odměny: 

a) v případě nového člena zastupitelstva ode dne složení slibu 

b) v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode 

dne zvolení do příslušné funkce 

c) v případě změny struktury vykonávaných funkcí (např. vzdání se některé z funkcí, 

najmenování do nové funkce apod.) bude odměna poskytována ode dne změny počtu 

vykonávaných funkcí dle příslušné kombinace souběhu funkcí a ve výši dle bodu 1 tohoto 

usnesení 
 


