Město Trutnov - zastupitelstvo města
Zpracováno dne :06.11.2006
Usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 3. listopadu 2006
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Různé
[ 2006 - 317 ]
Program jednání ZM
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
program ustavujícího zasedání zastupitelstva města
[ 2006 - 318 ]
Návrhový výbor ZM
zastupitelstvo města
zřizuje
*
01.01
návrhový výbor ve složení
[ 2006 - 319 ]
Hlasovací výbor ZM
zastupitelstvo města
zřizuje
*
01.01
hlasovací výbor ve složení

*

*

*

Tajemnice hlasovacího výboru
[ 2006 - 320 ]
Volba starosty města
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
Mgr. Ivana Adamce starostou města Trutnova

*

[ 2006 - 321 ]
Stanovení počtu místostarostů
zastupitelstvo města
stanovuje
*
01.01
počet místostarostů na dva

*

[ 2006 - 322 ]
Volba místostarostů
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
místostarostou Mgr. Tomáše Hendrycha a Ing. Hanu Horynovou

*

[ 2006 - 323 ]
Zastupování starosty města
zastupitelstvo města
určuje,
*
01.01
*
že kterýkoli z místostarostů zastupuje samostatně starostu v době jeho nepřítomnosti, jedná a rozhoduje
ve všech věcech, které jsou svěřeny starostovi
[ 2006 - 324 ]
Stanovení počtu členů RM
zastupitelstvo města
stanovuje
*
01.01
počet členů rady města na 11

*

[ 2006 - 325 ]
Volba členů rady města
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
dalšími členy rady města:

*

[ 2006 - 326 ]
Stanovení dlouhodobě uvolněných členů ZM
zastupitelstvo města
stanovuje
*
01.01
počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města na 2
určuje,
*
02.01
že dlouhodobě uvolněnými členy zastupitelstva města jsou místostarostové
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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