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UU  SS  NN  EE  SS  EE  NN  ÍÍ 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova,  

konaného dne 05.11.2018 
 

1/1ZM/2018 - Schválení programu ustavujícího zasedání ZMH dne 5.11.2018______________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s c h v a l u j e 

 

program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova konaného  

dne 5. listopadu 2018: 

 

1.   Schválení programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Havířova  

(ZMH). 

2.   Informace o ověření zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH,  

konaného dne 24.09.2018. 

3.   Určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZMH,  

konaného dne 5.11.2018. 

4.   Stanovení počtu členů Rady města Havířova. 

5.   Stanovení počtu uvolněných členů ZMH a určení jejich funkcí. 

6.   Volba primátora města. 

7.   Volba náměstků primátora města. 

8.   Volba dalších členů Rady města Havířova. 

9.   Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době  

jeho nepřítomnosti. 

10. Zřízení finančního výboru a volba členů finančního výboru ZMH. 

11. Zřízení kontrolního výboru a volba členů kontrolního výboru ZMH. 

12. Stanovení odměn členů Zastupitelstva města Havířova od 5.11.2018. 

13. Stanovení odměn členů Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2019. 

14. Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného 

člena Zastupitelstva města Havířova. 

 

 

2/1ZM/2018 - Informace o ověření zápisu o průběhu 27. zasedání ZMH,  

konaného dne 24.09.2018______________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

že ověřovatelé zápisu o průběhu 27. zasedání Zastupitelstva města Havířova, 

konaného dne 24.09.2018 paní Bc. Alena Olšoková a pan Karel Ďurkáč   

svým podpisem potvrdili, že zápis je v souladu s průběhem zasedání, odpovídá 

přijatým usnesením a nevznesli proti němu žádné námitky 
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3/1ZM/2018 - Určení ověřovatelů zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZMH,  

konaného dne 5.11.2018_______________________________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

u r č u j e  

 

jako ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 

Havířova, konaného dne 5.11.2018  

 

     Ing. Jakuba CHLOPECKÉHO, Ph.D. 

     Soňu RYŠÁNKOVOU DOSEDĚLOVOU 

  

 

4/1ZM/2018 - Stanovení počtu členů Rady města Havířova______________________________ 

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s t a n o v í 

 

pro volební období 2018 až 2022 počet členů Rady města Havířova na 11 členů. 

 

 

5/1ZM/2018 - Stanovení počtu uvolněných členů ZMH a určení jejich funkcí_______________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s t a n o v í   

 

pro volební období 2018 – 2022 počet uvolněných členů Zastupitelstva města 

Havířova na 5 členů 

 

u r č u j e 

  

funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Havířova uvolněni: 

 

- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

- náměstek primátora pro investice a chytré město 

- náměstek primátora pro školství a kulturu 

- náměstek primátora pro sociální oblast 

- člen Rady města Havířova pro sport 

 

r o z h o d l o 

 

svěřit náměstkům primátora a uvolněnému členu Zastupitelstva města Havířova, 

členovi Rady města Havířova pro sport zabezpečování konkrétních úkolů,  

vč. podepisování smluv, v rámci samostatné působnosti města takto: 

 

- náměstek primátora pro ekonomiku a správu majetku 

    Ekonomika 

    Správa majetku města 
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- náměstek primátora pro investice a chytré město 

    Hospodářský rozvoj 

    Doprava 

    Údržba majetku města 

    Technický rozvoj majetku města 

    Služby a obchod a rozvoj podnikání  

    Investice a výstavby 

    Územní rozvoj města 

 

- náměstek primátora pro školství a kulturu 

    Kulturu 

    Školství 

    Prevence kriminality a protidrogová prevence 

 

- náměstek primátora pro sociální oblast 

  Sociální rozvoj včetně sociálních záležitostí občanů 

  Zdravotnictví 

 

- člen Rady města Havířova pro sport 

  Tělovýchova a sport 

 

 

6/1ZM/2018 - Volba primátora města________________________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v o l í 

 

do funkce primátora města Bc. Josefa Bělicu 

 

s t a n o v í 

 

primátorovi města odměnu ve výši 0,45 násobku odměny, která by náležela 

uvolněnému členovi Zastupitelstva města Havířova, který vykonává funkci 

primátora města. 

 

 

7/1ZM/2018 - Volba náměstků primátora města_______________________________________  
 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

v o l í  

 

do funkce náměstka primátora pro ekonomiku a správu majetku  

Ing. Ondřeje Baránka 

 

do funkce náměstka primátora investice a chytré město  

Ing. Bohuslava Niemiece 
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do funkce náměstka primátora pro školství a kulturu  

Mgr. Janu Feberovou 

 

do funkce náměstka primátora pro sociální oblast  

Mgr. Stanislavu Goreckou 

 

 

8/1ZM/2018 - Volba dalších členů Rady města Havířova________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova   

 

v o l í 

 

1. do funkce člena Rady města Havířova pro sport:    

    Mgr. Daniela Vachtarčíka 

 

2. do funkce dalších členů Rady města Havířova (radní): 

7.   Ing. Jiří Martinek, MBA  

8.   Róbert Masarovič, MSc.  

9.   Ing. Pavel Rapant, MBA 

10. Mgr. Iva Georgiu 

11. Bc. Alena Olšoková 

 

 

9/1ZM/2018 - Určení náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho nepřítomnosti  

 

Zastupitelstvo města Havířova  

 

u r č u j e  

 

podle § 104 odst. 1 a § 107 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, náměstka primátora  

 

Ing. Ondřeje Baránka, 

 

který bude zastupovat primátora města po dobu jeho nepřítomnosti nebo v době, po 

kterou primátor nevykonává svou funkci (§ 72 odst.6 a § 81 

a odst. 1 zákona o obcích)  

 

 

10/1ZM/2018 - Zřízení finančního výboru a volba členů finančního výboru ZMH___________   

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í 

 

Jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Havířova zn. ZS/26/ZMH/2014 

ze dne 15.12.2014 a Statut finančního výboru Zastupitelstva města Havířova zn. 

ZS/25/ZMH/2014 ze dne 15.12.2014 
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z ř i z u j e    

 

pro volební období 2018 – 2022 11 členný finanční výbor Zastupitelstva města 

Havířova  

 

v o l í 

 

1. předsedu finančního výboru ZMH         Ing. Evu Šillerovou 

2. členy finančního výboru ZMH             Ing. Pavla Rapanta, MBA 

      Miroslava Polaka 

      Ing. Jakuba Dobosze  

Jakuba Neužila 

      Ing. Eduarda Heczka  

      Ing. Ivo Tarkowského 

      Radslava Masného 

Dalibora Klimšu 

Bc. Pavla Beránka 

doc. Ing. Pavla Tuleju, Ph.D. 

 

 

11/1ZM/2018 - Zřízení kontrolního výboru a volba členů kontrolního výboru______________   

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

b e r e   n a   v ě d o m í  

 

úplné znění Jednacího řádu kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova zn. 

ZS/31/ZMH/2007 ze dne 5.11.2007 ve znění dodatku č. 1 zn. ZS/6/ZMH/2010 ze 

dne 29.3.2010 a Statut kontrolního výboru Zastupitelstva města Havířova zn. 

ZS/30/ZMH/2007 ze dne 5.11.2007 

 

z ř i z u j e    

 

pro volební období 2018 – 2022 11 členný kontrolní výbor Zastupitelstva města 

Havířova  

 

v o l í 

 

1. předsedou kontrolního výboru ZMH:  Mgr. Martina Rédra 

2. členy kontrolního výboru ZMH:   Ing. Petra Smrčka 

      Mgr. Dagmar Kotajnou 

      Ing. Josefa Olšara 

      Mgr. Gustava Dytka 

        Ing. Jakuba Chlopeckého Ph.D. 

        Evu Bernacíkovou 

        Bc. Moniku Havlíčkovou 

        Ing. Karla Žáka 

        MUDr. Radomila Schreibera 

        René Pustějovského 
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12/1ZM/2018 - Odměny členů Zastupitelstva města Havířova od 5.11.2018_________________  

 
Zastupitelstvo města Havířova  
 

s t a n o v í  
 
1. výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova s účinností 

od 5.11.2018 takto: 
 

1.1. člen Zastupitelstva města Havířova, který nepobírá odměnu za výkon  
funkce člena Rady města Havířova, předsedy nebo člena výboru Zastupitelstva 
města Havířova, předsedy nebo člena komise Rady města Havířova nebo 
předsedy nebo člena zvláštního orgánu města, ve výši 2.371 Kč/měsíc, 

1.2. člen Rady města Havířova ve výši 9.482 Kč/měsíc, 
1.3. předseda výboru Zastupitelstva města Havířova, předseda komise  

Rady města Havířova nebo předseda zvláštního orgánu města  
ve výši 4.741 Kč/měsíc, 

1.4. člen výboru Zastupitelstva města Havířova,  komise Rady města Havířova  
nebo zvláštního orgánu města ve výši 2.621 Kč/měsíc; tato odměna náleží 
v případě, že se v kalendářním měsíci konalo alespoň jedno zasedání výboru 
Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova nebo zvláštního 
orgánu města a neuvolněný člen Zastupitelstva města Havířova, který není 
členem Rady města Havířova, na něm byl přítomen;  

1.5. člen výboru Zastupitelstva města Havířova,  komise Rady města Havířova 
nebo zvláštního orgánu města ve výši 250 Kč/měsíc; tato odměna náleží 
v případě, že se v kalendářním měsíci konalo alespoň jedno zasedání výboru 
Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova nebo zvláštního 
orgánu města a neuvolněný člen Zastupitelstva města Havířova, který je 
členem Rady města Havířova, na něm byl přítomen; 

1.6. neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Havířova při výkonu druhé  
a další funkce člena výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města 
Havířova nebo zvláštního orgánu města náleží zvýšení odměny dle bodu 1.4. a 
1.5. o 250 Kč/měsíc, jestliže výbor, komise nebo zvláštní orgánu města ve 
stejném kalendářním měsíci zasedal a neuvolněný člen Zastupitelstva města 
Havířova na něm byl přítomen 

1.7. v případě souběhu funkcí dle bodu 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. a 1.6. tohoto  
usnesení se odměny za jejich výkon sčítají až do výše souhrnu odměn za tři 
různé funkce a odměna dle bodu 1.1. členovi Zastupitelstva města Havířova 
nenáleží 
 

2. odměnu občanům, kteří vykonávají funkci předsedy komise Rady města  
Havířova nebo předsedy zvláštního orgánu města ve výši 4.741 Kč/měsíc 
 

3. odměnu občanům, kteří vykonávají funkci člena výboru Zastupitelstva města  
Havířova, komise Rady města Havířova nebo zvláštního orgánu města ve výši 
250 Kč za každé zasedání výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady 
města Havířova nebo zvláštního orgánu města, kterého se zúčastnil. Tato 
odměna bude vyplacena v I. čtvrtletí následujícího kalendářního roku 
 

4. nárok na odměnu za výkon funkce dle odstavce 1. až 3. tohoto usnesení 
vzniká dnem zvolení nebo jmenování do funkce 
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13/1ZM/2018 - Odměny členů Zastupitelstva města Havířova od 1.1.2019  

 
Zastupitelstvo města Havířova  
 

s t a n o v í  
 
1. výši odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Havířova s účinností  

od 1.1.2019 takto: 
 

1.1. člen Zastupitelstva města Havířova, který nepobírá odměnu za výkon  
funkce člena Rady města Havířova, předsedy nebo člena výboru Zastupitelstva 
města Havířova, předsedy nebo člena komise Rady města Havířova nebo 
předsedy nebo člena zvláštního orgánu města, ve výši 2.537 Kč/měsíc, 

1.2. člen Rady města Havířova ve výši 10.146 Kč/měsíc, 
1.3. předseda výboru Zastupitelstva města Havířova, předseda komise  

Rady města Havířova nebo předseda zvláštního orgánu města  
ve výši 5.073 Kč/měsíc, 

1.4. člen výboru Zastupitelstva města Havířova,  komise Rady města Havířova  
nebo zvláštního orgánu města ve výši 2.787 Kč/měsíc; tato odměna náleží 
v případě, že se v kalendářním měsíci konalo alespoň jedno zasedání výboru 
Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova nebo zvláštního 
orgánu města a neuvolněný člen Zastupitelstva města Havířova, který není 
členem Rady města Havířova, na něm byl přítomen;  

1.5. člen výboru Zastupitelstva města Havířova,  komise Rady města Havířova 
nebo zvláštního orgánu města ve výši 250 Kč/měsíc; tato odměna náleží 
v případě, že se v kalendářním měsíci konalo alespoň jedno zasedání výboru 
Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města Havířova nebo zvláštního 
orgánu města a neuvolněný člen Zastupitelstva města Havířova, který je 
členem Rady města Havířova, na něm byl přítomen; 

1.6. neuvolněnému členovi Zastupitelstva města Havířova při výkonu druhé  
a další funkce člena výboru Zastupitelstva města Havířova, komise Rady města 
Havířova nebo zvláštního orgánu města náleží zvýšení odměny dle bodu 1.4. a 
1.5. o 250 Kč/měsíc, jestliže výbor, komise nebo zvláštní orgánu města ve 
stejném kalendářním měsíci zasedal a neuvolněný člen Zastupitelstva města 
Havířova na něm byl přítomen 

1.7. v případě souběhu funkcí dle bodu 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. a 1.6. tohoto  
usnesení se odměny za jejich výkon sčítají až do výše souhrnu odměn za tři 
různé funkce a odměna dle bodu 1.1. členovi Zastupitelstva města Havířova 
nenáleží 
 

2. odměnu občanům, kteří vykonávají funkci předsedy komise Rady města  
Havířova nebo předsedy zvláštního orgánu města ve výši 5.073 Kč/měsíc 
 

3. odměnu občanům, kteří vykonávají funkci člena výboru Zastupitelstva  
města Havířova, komise Rady města Havířova nebo zvláštního orgánu města ve 
výši 250 Kč za každé zasedání výboru Zastupitelstva města Havířova, komise 
Rady města Havířova nebo zvláštního orgánu města, kterého se zúčastnil. Tato 
odměna bude vyplacena v I. čtvrtletí následujícího kalendářního roku 
 

4. nárok na odměnu za výkon funkce dle bodu 1. až 3. tohoto usnesení vzniká 
dnem zvolení nebo jmenování do funkce 
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14/1ZM/2018 - Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného 

člena Zastupitelstva města Havířova____________________________________  

 

Zastupitelstvo města Havířova 

 

s t a n o v í  

 

náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena 

Zastupitelstva města Havířova, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou 

provozující jinou samostatně výdělečnou činnost, paušální částkou  

ve výši 200 Kč/1 hodina výkonu funkce, kterou člen zastupitelstva strávil  

na zasedání zastupitelstva nebo na schůzi rady města maximálně však  

5.000 Kč/měsíc. Za výkon funkce se považuje skutečná účast člena Zastupitelstva 

města Havířova na zasedání zastupitelstva nebo na schůzi rady města a maximálně 

6 hodin přípravy na každé z těchto jednání, kterého se člen Zastupitelstva města 

Havířova zúčastnil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Josef BĚLICA v. r.                 Ing. Ondřej BARÁNEK v. r. 

primátor města                                                                     náměstek primátora  

                                                                             pro ekonomiku a správu majetku 
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