Město Trutnov – zastupitelstvo města
Zpracováno dne : 10.11.2014

Usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva města ze dne 10. listopadu 2014
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Různé
[ 2014 - 250 ]
Návrhový výbor
zastupitelstvo města
zřizuje
*
01.01
návrhový výbor ve složení:
pí Simona Horná
Mgr. Petr Skokan
pí Iva Řezníčková

*

[ 2014 - 251 ]
Stanovení počtu členů volebního výboru
zastupitelstvo města
stanovuje
*
01.01
*
počet členů volebního výboru na 5

1

[ 2014 - 252 ]
Stanovení počtu členů volebního výboru
zastupitelstvo města
ruší
*
01.01
*
usnesení 2014-251/7 v plném rozsahu
stanovuje
*
02.01
počet členů volebního výboru na 7
[ 2014 - 253 ]
Volební výbor ZM
zastupitelstvo města
zřizuje
*
01.01
volební výbor ve složení
Mgr. Daniel Rada
p. Milan Lhoták
p. Jiří Šedivec
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D.
Ing. Marek Šváb
Ing. Vladislav Sauer
Ing. Martin Jiránek

*

*

[ 2014 - 254 ]
Program zasedání ZM
zastupitelstvo města
schvaluje
*
01.01
*
program ustavujícího zasedání zastupitelstva dle předloženého návrhu
[ 2014 - 255 ]
Určení počtu místostarostů
zastupitelstvo města
stanovuje
*
01.01
počet místostarostů na 2

*

[ 2014 - 256 ]
Dlouhodobě uvolnění členové ZM
zastupitelstvo města
určuje,
*
01.01
*
že dlouhodobě uvolněnými členy jsou oba místostarostové
[ 2014 - 257 ]
Určení způsobu volby starosty a místostarostů
zastupitelstvo města
určuje,
*
01.01
*
že starosta a místostarostové budou voleni tajným hlasováním pomocí hlasovacích lístků.
Na hlasovacím lístku budou uvedeni všichni členové zastupitelstva města; v případě volby místostarosty nebude uveden
zvolený starosta.
Člen zastupitelstva města upraví hlasovací lístek tak, že na hlasovacím lístku učiní křížek v rámečku před jménem člena
zastupitelstva, kterému chce dát hlas.
V případě volby místostarostů může člen zastupitelstva města učinit křížek pouze před tolika kandidáty, kolik se volí
místostarostů.
Volba místostarostů proběhne při jednom hlasování.
[ 2014 - 258 ]
Volba starosty města
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
*
starostou města Trutnova Mgr. Ivana Adamce
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[ 2014 - 259 ]
Volba místostarostů města
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
*
místostarosty města Trutnova Ing. Hanu Horynovou a Mgr. Tomáše Hendrycha
[ 2014 - 260 ]
Stanovení 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.
[ 2014 - 261 ]
Určení počtu členů rady města
zastupitelstvo města
stanovuje
*
01.01
počet členů rady města na 11

*

[ 2014 - 262 ]
Určení způsobu volby ostatních členů rady města
zastupitelstvo města
určuje,
*
01.01
*
že ostatní členové rady města budou voleni tajným hlasováním pomocí hlasovacích lístků.
Na hlasovacím lístku budou uvedeni všichni členové zastupitelstva města, vyjma již zvoleného starosty a místostarostů.
Člen zastupitelstva města upraví hlasovací lístek tak, že na hlasovacím lístku učiní křížek v rámečku před jménem člena
zastupitelstva, kterému chce dát hlas.
Člen zastupitelstva města může učinit křížek pouze před tolika kandidáty, kolik se volí ostatních členů rady města.
Volba ostatních členů rady města proběhne při jednom hlasování.
[ 2014 - 263 ]
Volba ostatních členů rady města
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
ostatními členy rady města
Mgr. Petra Horčičku
Mgr. Pavla Káňu
BcA. Libora Kasíka
MUDr. Jozefa Kochana
Bc. Martina Mečíře
Mgr. Petra Skokana
MUDr. Silvii Šidákovou
p. Michala Šubrta

*

[ 2014 - 264 ]
Určení způsobu volby předsedů FV a KV
zastupitelstvo města
určuje,
*
01.01
*
že předsedové finančního a kontrolního výboru budou voleni tajným hlasováním pomocí hlasovacích lístků.
Na hlasovacím lístku budou uvedeni všichni členové zastupitelstva města, vyjma starosty a místostarostů.
Člen zastupitelstva města upraví hlasovací lístek tak, že na hlasovacím lístku učiní křížek v rámečku před jménem člena
zastupitelstva, kterému chce dát hlas.
[ 2014 - 265 ]
Stanovení počtu finančního výboru
zastupitelstvo města
stanovuje
*
01.01
počet členů finančního výboru na 11

*

[ 2014 - 266 ]
Volba předsedy finančního výboru
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
*
předsedou finančního výboru Ing. Marcelu Čížkovou
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[ 2014 - 267 ]
Stanovení počtu členů kontrolního výboru
zastupitelstvo města
stanovuje
*
01.01
*
počet členů kontrolního výboru na 11 členů
[ 2014 - 268 ]
Změna člena volebního výboru
zastupitelstvo města
upravuje
*
01.01
*
složení volebního výboru tak, že za p. Jiřího Šedivce, navrženého na předsedu kontrolního výboru, volí členkou
volebního výboru Mgr. Ivanu Duffovou
[ 2014 - 269 ]
Volba předsedy kontrolního výboru
zastupitelstvo města
volí
*
01.01
*
předsedou kontrolního výboru Mgr. Romana Háska
[ 2014 - 270 ]
Určení oddávajících
zastupitelstvo města
pověřuje
*
01.01
*
k přijímání prohlášení o uzavření manželství
p. Romana Chromého
Mgr. Petra Skokana
Mgr. Romana Háska
pí Blanku Bubnovou
Mgr. Petra Horčičku
MUDr. Silvii Šidákovou
Mgr. Pavla Káňu
Zapsala :Matoušová

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova
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Mgr. Tomáš Hendrych
místostarosta

