Usnesení a závěry z ustavující schůze Zastupitelstva Města Hartmanice ze
dne 1.11.2018
Usnesení a závěry z ustavující schůze Zastupitelstva města Hartmanice
konané dne 01.11.2018
*******************************************************

A)

USNESENÍ č. I./1/18

1. ZM určuje ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města p. Ing. Tomáše
Beránka a p. Marii Šebestovou.
2. ZM jednohlasně schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
3. ZM jednohlasně schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
4. ZM v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pouze pro výkon funkce
starosty města bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
5. ZM schvaluje volbu starosty, místostarosty, členů rady, předsedů a členů
výborů veřejným hlasováním.
6. ZM volí starostou města p. Pavla Valdmana.
7. ZM volí místostarostou města p. Pavla Kojzara.
8. ZM volí členem rady města p. Miroslava Bachroně, p. Pavlu Löffelmannovou a p. MUDr.
Jiřího Jedličku.
9. ZM zřizuje tříčlenný finanční výbor.
10. ZM zřizuje tříčlenný kontrolní výbor.
11. ZM volí předsedou finančního výboru p. Marii Šebestovou.
12. ZM volí předsedou kontrolního výboru p. Vladimíra Hracha.
13. ZM volí členem finančního výboru p. Jaroslava Krůse a p. Františka Kojzara.
14. ZM volí členem kontrolního výboru p. Ing. Tomáše Beránka a p. Jana Koláře.
15. ZM jednohlasně schvaluje realizaci projektu Gunthersteig / Vintířova stezka v rámci
programu přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko cíl EÚS 2014 - 2020 na
základě partnerské dohody k projektu uzavřené mezi Městem Hartmanice a ARBERLAND
REGio GMbH, se sídlem Amtsgerichtstrasse 6-8, Regen, Spolková republika Německo.

16. ZM jednohlasně schvaluje předfinancování části projektu Gunthersteig / Vintířova
stezka z rozpočtu Města Hartmanice ve výši 10.159,84 EUR (cca 265.000,- Kč při kurzu 26
Kč/EUR).
17. ZM jednohlasně schvaluje kofinancování části projektu Gunthersteig / Vintířova
stezka z rozpočtu Města Hartmanice ve výši 10% způsobilých výdajů, což činí maximálně
1.015,99 EUR (cca 26.500,- Kč při kurzu 26,- Kč/EUR).
B) ZÁVĚRY
1. ZM bere na vědomí informaci k zákonu č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
2. ZM bere na vědomí informaci, že příští zasedání zastupitelstva města bude svoláno na
13.12.2018.
3. ZM bere na vědomí informaci o zapojení jednotky SDH Hartmanice do programu First
responders za účelem spolupráce se ZZS PK Plzeň při výjezdech k pacientům ve vážném
zdravotním stavu.
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