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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

  

1. 

VÝPIS Z USNESENÍ 

Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

 konaného dne 24.10.2022 

Z/1/2022 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. schvaluje 

1.1. návrhovou komisi ve složení JUDr. Jana Špačková, Mgr. Dušan Kubica a Mgr. Alexandra 

Jiřičková. 

 

Z/2/2022 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. stanovuje 

1.1. počet členů RM na 7. 

 

Z/3/2022 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. volí 

1.1. starostou města Ing. Jana Jarolíma. 

 

Z/4/2022 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. stanovuje 

1.1. počet místostarostů na 2, 

2. určuje 

2.1. v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích funkce starosty města a dvou místostarostů 

jako funkce, pro které jsou členové zastupitelstva města uvolněni. 
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Z/5/2022 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. volí 

1.1. místostarostou Ing. Jana Helbicha 

zastupujícího starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává svoji 

funkci. 

 

 

Z/6/2022 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. volí 

1.1. místostarostou Ing. Vítězslava Šturmu, MBA 

zastupujícího starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává svoji 

funkci za současné nepřítomnosti místostarosty Ing. Jana Helbicha. 

 

 

Z/7/2022 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. určuje 

1.1. v souladu s § 104 odst. 1 zákona o obcích okruh úkolů svěřených starostovi a místostarostům 

takto: 

starosta města Ing. Jan Jarolím – úkoly spojené s těmito oblastmi: 

provoz úřadu, právní záležitosti, doprava, občanské záležitosti, vztahy k veřejnosti, 

spolupráce s partnerskými městy, krizové řízení, ekonomika města (rozpočet, hospodaření, 

kontrola), školství a vzdělávání, kultura, sociální oblast, sport a tělovýchova, 

 

místostarosta Ing. Jan Helbich – úkoly spojené s těmito oblastmi: 

investiční akce města, rozvoj města, památková péče, dotační politika, moderní technologie 

a informatika, 

 

místostarosta Ing. Vítězslav Šturma, MBA – úkoly spojené s těmito oblastmi: 

správa majetku města, technické služby města, bytová politika, životní prostředí, 

odpadové hospodářství, územní plánování a strategické materiály města. 

 

 

Z/8/2022 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. volí 

1.1. členem rady města Mgr. Alexandru Jiřičkovou. 

 

Z/9/2022 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. volí 

1.1. členem rady města JUDr. Janu Špačkovou. 
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Z/10/2022 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. volí 

1.1. členem rady města Nasika Kiriakovského. 

 

Z/11/2022 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. volí 

1.1. členem rady města Luďka Krýzu. 

 

Z/12/2022 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. stanovuje 

1.1. odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města podle funkce, za kterou se poskytuje 

nejvyšší odměna. Stanovení odměn: 

1. člen zastupitelstva města – měsíční odměna ve výši 1.412 Kč, 

2. člen rady města – měsíční odměna ve výši 5.648 Kč, 

3. předseda výboru nebo komise – měsíční odměna ve výši 2.824 Kč, 

4. člen výboru nebo komise – měsíční odměna ve výši 2.354 Kč, 

V případě souběhu funkcí bude poskytnuta tato odměna navýšená o 300 Kč za každé další 

členství (předsednictví) ve výboru nebo komisi, a to do počtu nejvýše tří funkcí. Odměna 

bude poskytována s účinností od 01.11.2022. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 

mandát člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu. 

V případě změny v radě města a výboru bude odměna poskytována ode dne zvolení do této 

funkce. V případě změny v komisích bude odměna poskytována ode dne jmenování do této 

funkce. 

 

Z/13/2022 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. zřizuje 

1.1. v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích sedmičlenný finanční výbor a sedmičlenný 

kontrolní výbor. 

 

Z/14/2022 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. volí 

1.1. předsedou finančního výboru ZM  Mgr. Lindu Harwot, Ph.D., 

1.2. členy finančního výboru ZM Ing. Veroniku Mrázkovou, 

  Mgr. Martu Peškovou Staníkovou, 

Mgr. Jiřího Prouzu, 

Libora Slezáka, 

Mgr. Editu Vaňkovou, 

Mgr. Víta Zlámala. 
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Z/15/2022 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1. volí 

1.1. předsedou kontrolního výboru ZM  Jana Béma, 

1.2. členy kontrolního výboru ZM Jana Faktora, 

 Mgr. Bc. Barboru Hladíkovou, 

MUDr. Petra Hroneše, 

JUDr. Josefa Pojezdného, 

MUDr. Libora Senetu, 

Ing. Tadeáše Vodičku. 

 

 

 

 

  Jan Jarolím v. r.     Jan Helbich v. r.    
starosta města      místostarosta    

    


