
P Ř E H L E D  U S N E S E N Í   

z 5. řádného – ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Holešova, 
které se konalo 31.10.2018 

 

83/5/ZM/2018 Schválení způsobu hlasování 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
veřejný způsob hlasování. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

84/5/ZM/2018 Schválení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni 

I. Zastupitelstvo města Holešova schválilo 
  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) a m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, že starosta města a dva místostarostové budou funkci člena zastupitelstva města 
vykonávat jako uvolnění. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

85/5/ZM/2018 Volba starosty města a místostarostů 

I. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo 
  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění 
  
- starostou města Mgr. Rudolfa Seiferta a 
- místostarosty města Ing. Pavla Karhana a Milana Roubalíka. 
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

86/5/ZM/2018 Určení počtu členů rady města a volba jejich dalších členů 

I. Zastupitelstvo města Holešova určilo 
  
že Rada města Holešova bude mít celkem 7 členů. 
 
II. Zastupitelstvo města Holešova zvolilo 
  
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění další členy rady města: 
  
- Bc. Jakub Šneidr 
- Mgr. Jana Slovenčíková 
- Mgr. Jiří Mikulenka 
- Oldřich Rektořík 



 
Usnesení: PŘIJATO  

 

87/5/ZM/2018 Stanovení pořadí zastupování starosty města 

I. Zastupitelstvo města Holešova určilo 
  
že v době nepřítomnosti starosty města jsou oprávnění k jeho zastupování místostarostové 
v tomto pořadí: 1. Ing. Pavel Karhan a 2. Milan Roubalík dle § 73 odst. 3 a § 79 odst. 1 zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích.  
 
Usnesení: PŘIJATO  

 

88/5/ZM/2018 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 
města 

I. Zastupitelstvo města Holešova stanovilo 
  
odměnu za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva a rady města v částce 
odpovídající maximální výši uvedené v příloze nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn 
členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, a to s 
účinností od 01.11.2018. 
  
Usnesení: PŘIJATO  

 

89/5/ZM/2018 Zřízení finančního a kontrolního výboru zastupitelstva města 

I. Zastupitelstvo města Holešova zřídilo 
  
v souladu s ustanovením § 117 odst. 2 a 3 a § 84 odst. 2 písm. l), zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, v platném znění finanční a kontrolní výbor s tím, že každý z nich bude mít 9 členů. 
 
Usnesení: PŘIJATO  
 

 

V Holešově 06.11.2018 
 
 
 
 
       Mgr. Rudolf Seifert v. r. 
             starosta města  
 
 
 
        Ing. Martin Koplík v. r.           Oldřich Rektořík v. r. 
           ověřovatel zápisu                           ověřovatel zápisu 

 

Ev.č.:463/2018 

Vyvěšeno dne: 07.11.2018 

Bude sejmuto dne: 23.11.2018 

Sejmuto dne: 



 

 


