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Usnesení z ustavujícího zasedání konaného 1. dubna 2015 
 
 

Zastupitelstvo města Bíliny po projednání 
 
 

I. bere na vědomí 
 
1  
Rezignaci pana Vojtěcha Ptáka, zvoleného za Komunistickou stranu Čech a Moravy, na 
mandát člena Zastupitelstva města Bíliny, a to k 24.02.2015 a rezignaci pana Petra 
Ciprijána, zvoleného za TOP 09, na mandát člena Zastupitelstva města Bíliny, k 25.03.2015. 
Zastupitelstvo města zároveň bere na vědomí prohlášení Bc. Lukáše Brázdy členem 
Zastupitelstva města Bíliny dnem 25.02.2015 a prohlášení Mgr. Alexandry Štolbové členkou 
Zastupitelstva města Bíliny dnem 26.03.2015. 
 
2  
Složení slibu 30 členy nově zvoleného Zastupitelstva města Bíliny, v souladu s § 69, odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, včetně Bc. Lukáše Brázdy, 
náhradníka za Komunistickou stranu Čech a Moravy a Mgr. Alexandry Štolbové, náhradnice 
za TOP 09. 
 

 

II. stanovuje 
 
3  
Dva místostarosty města Bíliny pro volební období 2015–2018. Zároveň určuje funkce 
místostarostů jako funkce, pro které budou zastupitelé dlouhodobě uvolněni. 
 
4  
Počet členů Rady města Bíliny ve volebním období 2015–2018 na devět. 
 
5  
Měsíční odměnu panu Oldřichu Bubeníčkovi, neuvolněnému členu zastupitelstva, který 
vykonává funkci starosty města, ve výši 20.000 Kč, s účinností dnem schválení.     
 
 

III. zřizuje 
 

6  
Finanční a Kontrolní výbor Zastupitelstva města Bíliny s tím, že oba výbory budou sedmi 
členné. 

 
 

IV. volí 
 

7  

Pana Oldřicha Bubeníčka, starostou města Bíliny, v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 
písm. m) zákona o obcích. Zároveň určuje funkci starosty jako funkci, pro kterou nebude člen 
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
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8  

Paní Mgr. Veroniku Horovou, 1. místostarostkou pro věci neinvestiční, v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a určuje ji zastupováním starosty 
města Bíliny v případě jeho nepřítomnosti (pracovní neschopnost, dovolená, služební cesta, 
apod.). 1. místostarostce je vyhrazena tato působnost:  
- oblast sociálních věcí a zdravotnictví, 
- oblast školství, kultury a sportu, 
- Kulturní centrum Kaskáda, 
- odbor živnostenského úřadu. 

 
9  

Paní Mgr. Zuzanu Bařtipánovou, 2. místostarostkou pro věci investiční, v souladu 
s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a určuje ji zastupováním starosty 
města Bíliny a 1. místostarostky v případě jejich nepřítomnosti (pracovní neschopnost, 
dovolená, služební cesta, apod.). 2. místostarostce je vyhrazena tato působnost:  
- finanční odbor, 
- odbor životního prostředí, 
- stavební úřad, 
- odbor nemovitostí a investic, 
- odbor dopravy. 

 
10  

Dalšími členy rady města: 
pana Bc. Aleše Tallowitze 
pana Jiřího Konárka 
pana Ing. Petra Procházku 
pana Jaromíra Sochora 
pana Bc. Jiřího Eliáše 
pana Tomáše Nepomuckého 
 
11  

Do funkce předsedy finančního výboru zastupitelstva města pana Ing. Petra Rosenkranze 
(TOP 09) s tím, že další členové finančního výboru budou zvoleni na dalším zasedání 
zastupitelstva města. 
 
12  

Do funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva města pana Pavla Pastyříka, 
MSc. MBA (TOP 09) s tím, že další členové kontrolního výboru budou zvoleni na dalším 
zasedání zastupitelstva města. 
 
 

V. schvaluje 
 
13  

Zásady pro odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva města Bíliny, s účinností dnem 
schválení. V souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny tyto měsíční odměny:  
a) člen rady města 2.000 Kč, 
b) člen zastupitelstva města 450 Kč a příplatek podle počtu obyvatel ve výši 350 Kč, 
c) předseda výboru nebo komise 1.700 Kč, 
d) člen výboru nebo komise 1.300 Kč. 
V případě souběhu několika funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva města poskytuje 
měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 
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14  

Zásady pro odměňování předsedů a členů stálých komisí nebo výborů, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva města Bíliny, s účinností dnem schválení. Jsou stanoveny tyto měsíční 
odměny: 
a) předseda komise 1.500 Kč, 
b) člen výboru nebo komise 1.000 Kč. 
V případě souběhu několika funkcí se předsedům komisí a členům výborů a komisí 
poskytuje měsíční odměna ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce. 
 

15  

Termín dalšího zasedání Zastupitelstva města Bíliny, které se uskuteční ve středu 29. dubna 
2015 od 16:00 hodin. 
 
 
 
 

 
Ověřovatelé zápisu: 
  
MUDr. Jaroslav Čermák v. r. 
 
 
 
 
 
 
Bc. Jiří Eliáš v. r.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oldřich Bubeníček v. r.  
starosta města 

Mgr. Veronika Horová v. r. 
1. místostarostka města 

 


