MĚSTO SKALNÁ
ZASTUPITELSTVO

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01/ 2016
Místo konání
Datum konání
Čas konání
Ukončeno jednání
1.

: Zasedací místnost SH ve Skalné
: 28.01.2016
: 16, 00 hod.
: 16, 30 hod.

Jednání Zastupitelstva města Skalná zahájila starostka města Mgr. Rita Skalová, přivítala
přítomné členy zastupitelstva a konstatovala, že je přítomno 10 členů zastupitelstva a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zaslaný program jednání byl schválen poměrem hlasů 9 – 0
– 0, jelikož 1 zastupitel byl na hlasování o programu jednání dočasně nepřítomen, vše bez
připomínek.

2. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo členy návrhové komise ve složení:
Mgr. Denisa Goldová, Ing. Jaroslav Bradáč.
3. Zastupitelstvo města Skalná jednohlasně schválilo ověřovatele zápisu z jednání ve složení:
p. Tomáš Pěček , p Jindřich Novotný
4. Tento bod podrobně vysvětlil místostarosta města Ing. Radomil Gold. V Průběhu projednávání
tohoto bodu se dostavila Ing. Davidová a pan Melničuk. Poté členové zastupitelstva jednohlasně
schválili závazný příslib poskytnutí finančního příspěvku FK Skalná, z.s., se sídlem Chebská
525, 351 34 Skalná, IČ 47722355, a to za podmínky obdržení dotace z programu MŠMT – Státní
podpora sportu pro rok 2016 program 133510 pro FK Skalná, z.s. na akci „Stavební úpravy
tribuny FK Skalná“, v minimální výši dvou třetin spoluúčasti žadatele, tj. 217.067,- Kč a uložili
tajemnici zajistit realizaci výše uvedeného rozhodnutí. Pan Pěček vznesl dotaz na projektovou
dokumentaci, kterou, dle jeho ho názoru, bude ještě jednou projednat.
5.

Zastupitelstvo vzalo jednohlasně na vědomí novelu nařízení vlády č. 352/2015 Sb.ze dne
14.12.2015 kterým se mění odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva města
v roce 2016. Jednohlasně schválilo předložený návrh odměny pro neuvolněného člena
zastupitelstva, který vykonává funkci místostarosty města, dle zák. č. 128/2000 Sb., § 77, odst. 2
a § 77, odst. 3, písm. b) a na základě novely nařízení č. 352/2015 Sb., o odměnách za výkon
funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1 Navržená odměna bude u
neuvolněného člena zastupitelstva, který vykonává funkci místostarosty města vyplácena dle
sloupce č. 6 v plné výši s příplatkem dle sloupce č. 8 ve výši 8 000,- Kč, přílohy č. 1, výše
uvedeného Nařízení vlády, s účinností od 01.02.2016, včetně návrhu odměn neuvolněným
členům zastupitelstva pracujících v orgánech zastupitelstva a rady, dle zák. č. 128/2000 Sb., §
77, odst. 2 a § 77, odst. 3, písm. b) a na základě novely nařízení vlády č. 352/2015 Sb., o
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1.
Navržená odměna bude u neuvolněných členů zastupitelstva vyplácena ve výši stanovené dle
funkce, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna s připočtením základní odměny člena

zastupitelstva dle sloupce č. 9,10,11, 12 a příplatku dle sloupce č. 13 přílohy č. 1 výše uvedeného
Nařízení vlády, a to v plném rozsahu a s účinností od 01.02.2016, Uložilo tajemnici zabezpečit
vyplácení odměn v souladu s výše uvedeným usnesením. Termín kontroly byl stanoven na
25.02.2016.
6. V bodě Různé nebylo přijato žádné usnesení. Pouze starostka města požádala členy zastupitelstva
o výměnu termínu jednání rady města a veřejného zasedání zastupitelstva města, tj. jednání rady
města se uskuteční 11.02.2016 a veřejné zasedání zastupitelstva města dne 25.02.2016.

Starostka města :………………………………….
Místostarosta :…………………………………….
Ověřovatelé zápisu :……………………………….
………………………………..

Zapsala :………………..

