
Usnesení
z 1. zasedání zastupitelstva města, dne 24.10.2022

UZ 1-1/1/2022
Zastupitelstvo města určilo ověřovatele zápisu Mgr. Romana Fabeše st. a Bedřicha Buriana.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel

UZ 2-3/1/2022
Zastupitelstvo města schvaluje na základně platného Jednacího řádu zastupitelstva města pořizování
přímých  obrazových  přenosů  a  zpřístupnění  archivovaných  záznamů ze  zasedání  zastupitelstva
města pro veřejnost pro volebního období 2022 – 2026 s účinností od dnešního dne.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel

UZ 3-4/1/2022
Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 4-5/1/2022
Zastupitelstvo města určuje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, že pro volební období 2022-2026 bude pro funkci starosty
člen zastupitelstva města uvolněn.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 5-6/1/2022
Zastupitelstvo města schvaluje pro volební období 2022-2026 zvolení dvou místostarostů.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel

UZ 6-7/1/2022
Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že ve volebním období 2022-2026 bude mít rada
města 7 členů.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 7-8/1/2022
Zastupitelstvo města schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarostů a dalších členů rady města
dle předloženého návrhu.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 8-8/1/2022
Zastupitelstvo města zvolilo skrutátory pro tajný způsob volby starosty, místostarostů a dalších členů
rady města Mgr. Ludmilu Švarcovou, Bedřicha Buriana a Jindřicha Kaupu.
Hlasování: 19 pro, 0 proti, 2 se zdrželi

UZ 9-8/1/2022
Zastupitelstvo  města  zvolilo  Mgr.  Vladimíra  Brtníka  starostou  města  Telče  pro  volební  období
2022-2026.
Hlasování: 19 pro, 2 neplatné hlasy



UZ 10-9/1/2022
Zastupitelstvo města zvolilo Ing. Jiřího Pykala a Pavla Komína místostarosty města Telče pro volební
období 2022-2026.
Hlasování: 19 pro, 2 neplatné hlasy

UZ 11-9/1/2022
Zastupitelstvo  města  určuje,  že  místostarostou,  který  bude  zastupovat  starostu  v  době  jeho
nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci dle § 72 odst. 6 a § 81 odst. 1 obecního
zřízení, bude do 31. 10. 2024 místostarosta Pavel Komín a od 1. 11. 2024 po zbytek funkčního období
místostarosta Ing. Jiří Pykal.
Hlasování: 18 pro, 0 proti, 3 se zdrželi

UZ 12-10/1/2022
Zastupitelstvo  města  zvolilo  Mgr.  Romana Fabeše st.,  Romana Fabeše ml.,  Ing.  Jana Marka a
Bohumila Norka členy rady města Telče ve volebním období 2022-2026.
Hlasování: viz protokol o volbě členů rady

UZ 13-11/1/2022
Zastupitelstvo města zřídilo v souladu s § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
finanční a kontrolní výbor ve složení:

Finanční výbor:
předseda: Bedřich Burian
členové: Tomáš Jirásek, Michal Doskočil,  Miroslav Brzek, Vojtěch Jančo, Klára Vodičková, Hana
Hajnová

Kontrolní výbor:
předseda: Jindřich Kaupa
členové:  Jan Adámek, Petr Svoboda,  Libor Slatinský,  Martin Navrátil,  Petra Kujínek Polodnová,
Miroslav Kouba

Zastupitelstvo města jmenovalo tajemníkem finančního výboru Ing. Lenku Komůrkovou a tajemníkem
kontrolního výboru Mgr. Pavla Soukopa.
Hlasování: 21 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

UZ 14-12/1/2022
Zastupitelstvo  města  schvaluje  s  účinností  od  24.10.2022  měsíční  odměnu  za  výkon  funkce
neuvolněného místostarosty, neuvolněného člena rady města a neuvolněného člena zastupitelstva
města  v  maximální  částce  dle  přílohy  nařízení  vlády  č.  318/2017  Sb.,  o  výši  odměn  členů
zastupitelstev územních samosprávných celků s tím, že výše těchto odměn se bude automaticky
měnit se změnou tohoto právního předpisu.
Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 se zdržel

Mgr. Vladimír Brtník, v. r.
starosta města

Pavel Komín, v. r.
místostarosta města



Pro účely zveřejnění upraveno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů (GDPR) a zákonem o zpracování osobních údajů.


