Příloha č. 2
zápisu z jednání
ustavujícího zasedání ZM

MĚSTO NOVÝ JIČÍN
USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín
konaného dne 14. 11. 2018
1/Z1/2018 Schválení programu.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
schvaluje
program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín v upraveném a rozšířeném
znění.
2/Z1/2018 Určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
určuje
ověřovatele zápisu ustavujícího zasedání:
Marcel Brož,
MUDr. Pavel Andrýsek.
3/Z1/2018 Schválení Volebního řádu Zastupitelstva města Nový Jičín pro obsazování funkcí
volbou.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
schvaluje
Volební řád Zastupitelstva města Nový Jičín pro obsazování funkcí volbou v předloženém
znění.
4/Z1/2018 Zřízení volební komise.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. zřizuje
volební komisi,
2. schvaluje
za členy volební komise:
Mgr. Tomáš Vindiš,
Mgr. Pavel Rozbroj,
Bc. Kateřina Novotná.

5/Z1/2018 Určení způsobu volby.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
schvaluje
veřejnou volbu starosty města, místostarostů a dalších členů Rady města Nový Jičín.
6/Z1/2018 Stanovení počtu členů Rady města Nový Jičín.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
stanoví
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů devítičlennou Radu města Nový Jičín.
7/Z1/2018 Stanovení počtu místostarostů.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
stanoví
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů tři místostarosty města Nový Jičín.
8/Z1/2018 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města Nový Jičín uvolněni.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
určuje
v souladu s § 71 odst. 1 a § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, funkce, pro které budou členové zastupitelstva
města dlouhodobě uvolněni:
1. funkce starosty města Nový Jičín,
2. funkce prvního místostarosty města Nový Jičín, který v případě nepřítomnosti
starosty zastupuje starostu,
3. funkce druhého místostarosty města Nový Jičín, který v případě nepřítomnosti
starosty a prvního místostarosty zastupuje starostu.
9/Z1/2018 Určení pořadí zastupování místostarostů v době nepřítomnosti starosty.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. určuje
v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, že starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje první místostarosta.
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2. určuje
že v době nepřítomnosti starosty a 1. místostarosty, zastupujícího starostu v době jeho
nepřítomnosti dle bodu 1. tohoto usnesení, zastupují starostu místostarostové v tomto
pořadí:
a) druhý místostarosta,
b) třetí místostarosta.
10/Z1/2018 Volba starosty.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
volí
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů,
do funkce starosty města Nový Jičín: Bc. Stanislav Kopecký.
11/Z1/2018 Volba místostarostů.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
volí
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů,
1. do funkce 1. místostarosty města Nový Jičín: JUDr. Václav Dobrozemský,
2. do funkce 2. místostarosty města Nový Jičín: Mgr. Ondřej Syrovátka,
3. do funkce neuvolněného 3. místostarosty města Nový Jičín: Marcel Brož.
12/Z1/2018 Volba dalších členů Rady města Nový Jičín.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
volí
v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů,
za členy Rady města Nový Jičín: Dalibor Janošek,
Bc. Ing. Martin Šturala,
Mgr. Pavel Bártek,
Ing. Martin Gazda,
Mgr. Jiří Adamec.
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13/Z1/2018 Svěření úkolů starostovi a místostarostům.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. svěřuje
v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů:
a) starostovi řízení a koordinaci činností vztahující se k:
Odboru kontrolnímu
Odboru sociálních věcí
Úseku tiskové mluvčí
Internímu auditu
organizační složce ProSenior
Městské policii
příspěvkové organizaci Technické služby
b) prvnímu místostarostovi řízení a koordinaci činností vztahující se k:
Odboru bytovému
Odboru finančnímu
Odboru majetku a investic
Kanceláři úřadu
c) druhému místostarostovi řízení a koordinaci činností vztahující se k:
Odboru dopravy
Odboru organizačnímu
Odboru školství, kultury a sportu
Odboru životního prostředí
organizační složce Návštěvnické centrum Nový Jičín - město klobouků (vč. zahraničních
vztahů)
příspěvkovým organizacím školského a kulturního charakteru
d) třetímu místostarostovi řízení a koordinaci činností vztahující se k:
Odboru obecní živnostenský úřad
Odboru správních činností
Odboru územního plánování a stavebního řádu
2.

pověřuje
Mgr. Ondřeje Syrovátku funkcí politického koordinátora v projektu Nový Jičín - Zdravé
město za účelem zajištění realizace aktivit souvisejících s členstvím v Národní síti
Zdravých měst České republiky.
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14/Z1/2018 Zřízení finančního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. zřizuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 až 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
finanční výbor Zastupitelstva města Nový Jičín,
2. určuje
počet členů finančního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín takto:
počet členů 9,
3. vyzývá
volební strany zastoupené v zastupitelstvu města předat starostovi nominace na členy
finančního výboru do 30.11.2018.
15/Z1/2018 Zřízení kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. zřizuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 až 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
kontrolní výbor Zastupitelstva města Nový Jičín,
2. určuje
počet členů kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín takto:
počet členů 9,
3. vyzývá
volební strany zastoupené v zastupitelstvu města předat starostovi nominace na členy
kontrolního výboru do 30.11.2018.
16/Z1/2018 Zřízení osadních výborů Zastupitelstva města Nový Jičín.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. zřizuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 až 121 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
1.1. Osadní výbor v části města Bludovice,
1.2. Osadní výbor v části města Kojetín,
1.3. Osadní výbor v části města Loučka,
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1.4. Osadní výbor v části města Straník,
1.5. Osadní výbor v části města Žilina,
2. určuje
počet členů osadních výborů Zastupitelstva města Nový Jičín takto:
2.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Osadní výbor Bludovice max. 15 členů,
Osadní výbor Kojetín max. 15 členů,
Osadní výbor Loučka max. 15 členů
Osadní výbor Straník max. 15 členů,
Osadní výbor Žilina max. 15 členů,

3. vyzývá
volební strany zastoupené v zastupitelstvu města předat starostovi nominace na členy
osadních výborů do 30.11.2018.
17/Z1/2018 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
města a peněžitých plněních fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za
výkon funkce členů výborů ZM a komisí RM.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. stanoví
s účinností od 14. 11. 2018 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zásady stanovení výše měsíčních
odměn neuvolněným členům zastupitelstva města takto:
a) měsíční odměna za výkon jednotlivých funkcí: člen rady města, předseda komise RM,
výboru ZM, člen komise RM, výboru ZM, člen zastupitelstva města bez dalších funkcí, ve
výši 100 % limitu stanoveného nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
b) měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 60 % limitu
stanoveného nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů,
c) v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů ZM bude celková výše odměny
stanovena jako souhrn nejvýše tří odměn za výkon jednotlivých funkcí uvedených v písm.
a) tohoto usnesení, a to v pořadí: člen rady města, předseda komise RM, výboru ZM a
člen komise RM, výboru ZM,
2. stanoví
s účinností od 1. 1. 2019 v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, peněžité plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů ZM a komisí RM takto:
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a) výše peněžitého plnění za výkon funkcí předsedů výborů ZM a předsedů komisí RM: 2
500 Kč za měsíc,
b) v případě souběhu více funkcí předsedů výborů ZM a komisí RM bude celková výše
peněžitého plnění stanovena jako souhrn nejvýše tří peněžitých plnění stanovených v
písm. a) tohoto usnesení,
c) výše peněžitého plnění za výkon funkcí členů výborů ZM (s výjimkou osadních výborů)
a členů komisí RM: 300 Kč za každou účast na jednání příslušného orgánu, maximálně
však za účast na 8 zasedáních v kalendářním roce,
d) výše peněžitého plnění za výkon funkcí členů osadních výborů: 200 Kč za každou
účast na jednání příslušného orgánu, maximálně však za účast na 10 zasedáních v
kalendářním roce,
e) v případě souběhu více funkcí členů výborů ZM a komisí RM bude odměna
poskytována za účast na každém jednání orgánu, kterého je fyzická osoba členem, a to
dle maximálního počtu zasedání stanoveného v písm. c) a d) tohoto usnesení,
f) peněžité plnění dle písm. c) a d) tohoto usnesení bude vypláceno souhrnně za daný
kalendářní rok v termínu do 28. 2. následujícího roku,
3. stanoví
že nárok na odměny a peněžité plnění stanovené dle zásad uvedených v bodech 1. -2.
tohoto usnesení, vzniká
a) členu ZM, dnem zvolení do funkce,
b) předsedovi výboru ZM a komise RM, který není členem ZM dnem zvolení do funkce,
nejdříve však od 1. 1. 2019,
c) členovi výboru ZM a komise RM, který není členem ZM dnem zvolení do funkce,
nejdříve však od 1. 1. 2019,
d) v případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena ZM dnem složení slibu,
4. stanoví
že nárok na odměny a peněžité plnění dle zásad uvedených v bodech 1. - 2. tohoto
usnesení trvá po celou dobu výkonu funkce,
5. revokuje
usnesení ve znění:
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. stanoví
s účinností od 14. 11. 2018 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, zásady stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům
zastupitelstva města takto:
a) měsíční odměna za výkon jednotlivých funkcí: člen rady města,
předseda komise RM, výboru ZM, člen komise RM, výboru ZM, člen
zastupitelstva města bez dalších funkcí, ve výši 100 % limitu
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stanoveného nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších
předpisů,
b) měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši
60 % limitu stanoveného nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších
předpisů,
c) v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů ZM bude celková
výše odměny stanovena jako souhrn nejvýše tří odměn za výkon
jednotlivých funkcí uvedených v písm. a) tohoto usnesení, a to v
pořadí: člen rady města, předseda komise RM, výboru ZM a člen komise
RM, výboru ZM.
6. stanoví
s účinností od 14.11.2018 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, zásady stanovení výše měsíčních
odměn neuvolněným členům zastupitelstva města takto:
a) výše měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí:
člen rady města 8729,- Kč,
předseda komise RM, výboru ZM 4365,- Kč,
člen komise RM, výboru ZM 3637,- Kč,
člen zastupitelstva města bez dalších funkcí 2182,-Kč,
b) s účinností od 14.11.2018 odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve
výši 23.569,- Kč, a to v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění;
c) v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů ZM bude celková výše odměny
stanovena jako souhrn nejvýše tří odměn za výkon jednotlivých funkcí uvedených v bodě
1 písm. a. tohoto usnesení, a to v pořadí člen rady města, předseda komise RM, výboru
ZM a člen komise RM, výboru ZM;
7. schvaluje
neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo jiném
obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce
paušální částkou ve výši 200,- Kč za hodinu (včetně pojistného na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění),
přičemž nejvyšší částka, kterou lze v souhrnu za kalendářní měsíc poskytnout, činí 3000,8
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Kč (včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
a pojistného na veřejné zdravotní pojištění).
8. stanoví
s účinností od 14.11.2018 v souladu s § 80 a § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích obecní zřízení), v platném znění, níže uvedená plnění, která jsou
poskytována z rozpočtu města a sociálního fondu členům zastupitelstva města dle
pravidel a za podmínek, jakými jsou tato plnění poskytována zaměstnancům města v
souladu s platnou Kolektivní smlouvou pro příslušný kalendářní rok:
1. uvolněným členům ZM
a) příspěvek na stravování,
b) příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové
penzijní spoření nebo životní pojištění,
c) příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit,
d) příspěvek na rekreaci,
e) příspěvek na úhradu nákladů na úpravu zevnějšku k přijímání projevu vůle
snoubenců, že spolu vstupují do manželství a při zastupování města na veřejných
občanských obřadech,
2. neuvolněným členům ZM
a) příspěvek na úhradu nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o členy ZM pověřené k
přijímání projevu vůle snoubenců, že spolu vstupují do manželství,
b) příspěvek na úhradu nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o členy ZM,
kteří zastupují město na veřejných občanských obřadech.
18/Z1/2018 Schválení dodatku č. 1 ke směrnici č. 13/2018 a zřízení Hodnotící skupiny pro
poskytování programových dotací a programových návratných finančních výpomocí z
rozpočtu města.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje
Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 13/2018 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu města Nový Jičín dle předloženého návrhu,
2. zřizuje
Hodnotící skupinu pro poskytování programových dotací a programových návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín pro volební období 2018-2022,
3. jmenuje
na základě předložených nominací tyto členy Hodnotící skupiny:
Ing. Martin Gazda,
Ing. Daniel Chrustawczuk,
Jaroslav Kotas,
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Mgr. Blanka Faluši, MBA,
Mgr. Jiří Adamec,
Dalibor Janošek,
Michal Pořízka,
Ing. Kamil Žák.
19/Z1/2018 Schválení termínu 2. zasedání zastupitelstva.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
schvaluje
termín konání 2. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín na den 20. 12. 2018 v 15.00
hod. v aule budovy radnice, Masarykovo nám. 1/1 Nový Jičín.

Marcel Brož
ověřovatel zápisu

MUDr. Pavel Andrýsek
ověřovatel zápisu

Bc. Stanislav Kopecký
starosta města
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