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ZASTUPITELSTVO 

MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 
1. 

VÝPIS Z USNESENÍ  
Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem 

konaného 01.11.2018 
 

Z/1/2018 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   bere  na vědom í  

1.1.  složení slibu všech členů zastupitelstva města podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále zákona o obcích). 

 

Z/2/2018 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   schva lu je  

1.1.  návrhovou komisi ve složení JUDr. Jana Špačková, Jaroslav Kratěna a Ing. Vítězslav  
Šturma, DiS. 

 

Z/3/2018 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   s tanoví  

1.1.  počet členů RM na 7. 

 

Z/4/2018 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   vo l í  

1.1.  starostou města Ing. Jana Jarolíma. 

 

Z/5/2018 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   s tanoví  

1.1.  počet místostarostů na 2. 

2 .   urču je  

2.1.  v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích funkce starosty a dvou místostarostů jako 
funkce, pro které jsou členové ZM uvolněni. 

 

Z/6/2018 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   vo l í  

1.1.  místostarostkou  Mgr. Alexandru Jiřičkovou 

zastupující starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává svoji funkci  
a která svoji funkci vykonává jako uvolněná místostarostka, 
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1.2.  místostarostou Ing. Jana Helbicha. 

zastupujícího starostu města v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává svoji 
funkci za současné nepřítomnosti místostarostky Mgr. Alexandry Jiřičkové. 

 

Z/7/2018 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   urču je  

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

1.2.  Starosta Ing. Jan Jarolím dohlíží na činnost těchto odborů: 

Odbor kanceláře tajemníka úřadu 

Odbor ekonomiky a majetku města 

Odbor dopravy a silničního hospodářství 

Odbor životního prostředí 

Odbor výstavby a územního plánování 

Oddělení vztahů k veřejnosti a krizového řízení, které jsou mu přímo podřízeny 

1.3.  Místostarostka Mgr. Alexandra Jiřičková dohlíží na činnost těchto odborů: 

Odbor rozpočtu a financí 

Odbor školství, kultury a sociálních věcí 

Odbor všeobecné vnitřní správy 

Dotační a investiční tituly, projekty a strategické a rozvojové materiály města 

1.4.  Místostarosta Ing. Jan Helbich dohlíží na činnosti těchto odborů: 

Odbor rozvoje, investic a správy majetku  

Odbor informatiky 

Odbor obecní živnostenský úřad. 

 

 

Z/8/2018 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   vo l í  

1.1.  dalším členem RM   Ing. arch. Otu Černého 

                                     Luďka Krýzu 

Mgr. Dušana Kubicu 

Ing. Vítězslava Šturmu, DiS. 

 

Z/9/2018 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   s tanovu je  

1.1.  odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města podle funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší 
odměna. V případě souběhu funkcí, mimo řadového neuvolněného člena zastupitelstva města, 
bude poskytnuta tato odměna navýšená o 200 Kč za každé další členství (předsednictví)  
ve výboru nebo komisi do nejvýše počtu tří funkcí.   

Stanovení odměn: 

1. neuvolněný člen zastupitelstva města - měsíční odměna ve výši 700 Kč 

2. člen rady města - měsíční odměna ve výši 2.000 Kč 

3. předseda výboru nebo komise - měsíční odměna 1.000 Kč 

4. člen výboru nebo komise - měsíční odměna 900 Kč 

Odměna bude poskytována s účinností od  01.11.2018. 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.  
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Z/10/2018 - 1. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem - V 

1.   zř i zu je  

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

2 .   vo l í  

2.1.  předsedou finančního výboru ZM      Ing. Veroniku Tomkovou 

2.2.  členy finančního výboru ZM               Ing. Lukáše Backu, DiS.                                        
      Danu Bohutínskou  

                                            Mgr. Editu Vaňkovou                                          
      Mgr. Martu Peškovou Staníkovou  

Bc. Jiřího Prouzu  

  Ing. Jakuba Šrámka, MBA   

 

2.3.  předsedou kontrolního výboru ZM  Jana Béma 

2.4. členy kontrolního výboru ZM   Mgr. Barboru Hladíkovou 

Vladimíra Gluze                                            
 MUDr. Libora Senetu    
 JUDr. Josefa Pojezdného 

       Luďka Krýzu 

Jana Štípka 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Ing. Jan Jarolím v. r.     Mgr. Alexandra Jiřičková v. r.   

starosta města       místostarostka města 

 

 

 
 
 
 

 

 

  

  
 

 

  


