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Zápis 

z jednání ustavujícího Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 5. 11. 2018 od 17:02 hod. v klubu ZŠ 

Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. 

 

Přítomni:  

Dubec Roman    Kouba Rudolf, Ing.   Šimůnek Libor, Bc. 

Fejfar Radek, Bc.   Lomoz Milan, Ing.                           Tošovská Jitka 

Gigle Pavel, Ing.   Mencl Martin, Mgr.   Verner Jaroslav, Ing. 

Hentek Lukáš    Orolínová Iveta    Vernerová Květuše, Mgr. 

Horčičková Petra, Mgr.   Pelc Radek                Voleman Lukáš 

Ježek Jaroslav                                        Poláková Zdeňka, Ing.                           Zelený Martin, MUDr. 

Jirdásek Miloš    Sýkora Jan                Zimmermann Emil 

           

Jednání zahájila a řídila Jitka Tošovská, jako současná starostka města Bělá pod Bezdězem. Přivítala všechny členy 

nově zvoleného zastupitelstva a konstatovala, že ustavující zasedání zastupitelstva města bylo svoláno řádně a včas 

v souladu s ustanovením §91 a §93 zákona o obcích. Poděkovala minulým zastupitelům za jejich práci. Dále 

upozornila, že ze zasedání je pořizován zvukový záznam pro účely vyhotovení zápisu.  

 

V době zahájení bylo přítomno 21 členů zastupitelstva města.  

 

I.  

Složení slibu členů zastupitelstva města 

Složení slibu zastupitele města – Jitka Tošovská požádala tajemníka městského úřadu Bc. Zdeňka Krenického, aby 

přednesl slib; všichni přítomní členové zastupitelstva města složili slib do rukou předsedající po přečtení slibu 

pronesením slova „slibuji„. Zároveň podepsali složení slibu na podpisovou listinu.    

Hlasování 21-0-0 (usnesení č. ust. 1/2018) 

 

II. 

Určení ověřovatelů zápisu 

Ověřovateli z ustavujícího jednání byli navrženi a schváleni: 

 - Ing. Milan Lomoz 

 - Ing. Rudolf Kouba   

Schváleno: 21-0-0 

H1 uvedeno v přehledu hlasování 

 

Zapisovatelkami byly určeny Dana Vandlíčková a Kateřina Umáčená. 

 

Členy mandátové a volební komise byly navrženy: 

Předseda: Bc. Libor Šimůnek 

Členové: Mgr. Martin Mencl, Roman Dubec  

Schváleno: 20-0-1 

H2 uvedeno v přehledu hlasování 

 

Členy návrhové komise byli navrženi a schváleni: 

Předseda: Iveta Orolínová  

Členové: Jaroslav Ježek, Miloš Jirdásek 

Schváleno: 18-0-3 

H3 uvedeno v přehledu hlasování 

 

III. 

Zpráva o výsledku voleb do zastupitelstva města a zpráva mandátové komise 

Bc. Z. Krenický, tajemník MěÚ přednesl zprávu o výsledcích voleb do Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem, které 

se konaly ve dnech 5. a 6. října 2018. 

Hlasování 21-0-0 (usnesení č. ust. 2/2018) 

 

 

 



Č.j: ASIST/2045/2018; Ev.č: 4141/2018 

spis. znak 101.2.1; skartační znak A/10 

Strana 2 (celkem 8)    Zapsala: Dana Vandlíčková, asist. 

           Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. 

 

Zvolená mandátová komise ověřila mandáty zvolených zastupitelů a podala zprávu, že je připraveno 21 zastupitelů. 

 Hlasování 21-0-0 (usnesení č. ust. 3/2018) 

 

 

 

IV. 

Navržený program jednání 

1. Zahájení 

2. Složení slibu členů zastupitelstva města  

3. Určení ověřovatelů zápisu a členů komisí 

4. Zpráva o výsledku voleb do zastupitelstva města a zpráva mandátové komise 

5. Schválení programu 

6. Stanovení uvolněných zastupitelů – starosta a místostarosta 

7. Stanovení způsobu volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady města 

8. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady 

9. Volba předsedů finančního a kontrolního výboru 

10. Finanční plnění uvolněným členům zastupitelstva dle §80 zákona o obcích 

11. Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům a peněžitých plnění fyzickým osobám dle §84 zákona o obcích 

12. Stanovení odměn za oddávání pověřeným členům zastupitelstva dle §74 zákona o obcích 

13. Diskuse  

14. Závěr 

 

 

J. Tošovská zažádala o vložení nového bodu do programu – proplacení nevyčerpané dovolené. 

 

Hlasování o zařazení nového bodu do programu. 

Schváleno:20-0-1 

H4 uvedeno v přehledu hlasování 

 

J. Sýkora – podal protinávrh, aby byl z programu vyřazen bod č.12 – stanovení odměn za oddávání pověřených 

členům zastupitelstva dle §74 zákona o obcích. 

O protinávrhu bylo hlasováno.     

  Schváleno: 15-5-1 

H5 uvedeno v přehledu hlasování 

 

Protinávrh pana J. Sýkory byl schválen. 

 

 

Jako bod č. 12 byla do programu zařazena žádost o proplacení dovolené p. Jitce Tošovské. 

 

Upravený program jednání 

1.  Zahájení 

2.     Složení slibu členů zastupitelstva města 

3.     Určení ověřovatelů zápisu a členů komise 

4.     Zpráva o výsledku voleb zastupitelstva města a zpráva mandátové komise 

5.     Schválení programu 

6.     Stanovení uvolněných zastupitelů – starosta a místostarosta 

7.     Stanovení způsobu volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady města 

8.     Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady 

9.     Volba předsedů finančního a kontrolního výboru 

10.   Finanční plnění uvolněným členům zastupitelstva dle §80 zákona o obcích 

11.   Stanovení odměn neuvolněným zastupitelům a peněžitých plnění fyzickým osobám dle §84 zákona o obcích 

12.   Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené 

13.   Diskuse 

14.   Závěr 
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J. Tošovská dále požádala, aby jednání probíhalo v souladu s Jednacím řádem Zastupitelstva města Bělá pod 

Bezdězem, schváleným dne 17. 5. 2017.  

Schváleno: 21-0-0 

H6 uvedeno v přehledu hlasování 

 

V. 

Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady města 

 

Určení počtu členů Rady města Bělá pod Bezdězem – 7 členů   

Hlasování 21-0-0 (usnesení č. ust. 4/2018) 

 

 

 

Schválení uvolnění dvou členů zastupitelstva pro výkon funkce starosty a místostarosty pro volební období 2018 - 

2022. 

 Hlasování 21-0-0 (usnesení č. ust. 5/2018) 

 

Schválení postupu při volbě starosty, místostarosty a členů rady města - bylo navrženo hlasování formou tajného  

hlasování.  

J. Sýkora – podal protinávrh na volbu veřejnou. 

Diskuse: 
 Ing. R. Kouba – jestliže si nově vzniklá koalice natolik nevěří, že si musí potvrdit veřejným hlasováním, kdo pro ni 

zvedne ruku, je poněkud zvláštní. 

J. Sýkora – nově vzniklá koalice 62 % zastupitelů je natolik pevná a koná, tak jak slíbila, že bude volba veřejná, aby 

volba byla transparentní a bylo jasně patrno, kdo je v nové koalici. 

 

Zvukový záznam: 0:35 – 0:36 min. 

 

O protinávrhu bylo hlasováno. 

Hlasování 13-8-0 (usnesení č. ust. 6/2018) 

 

Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady města proběhne veřejnou volbou. 

 

Diskuse:  
Bc. L. Šimůnek – volební řád, který je schválen a je platný pozbývá platnosti, pokud jste schválili volbu veřejnou. 

Žádám, aby se prostřednictvím návrhové komise připravil nový volební řád, který bude akceptovat volbu veřejnou. 

Ing. R. Kouba – volební řád je pro volbu tajnou, a pokud se schválila volba veřejná, tak se bude hlasovat podle toho, 

jací budou kandidáti. Pro veřejnou volbu není potřeba volební řád. 

Ing. J. Verner – na tento případ, který tu nastal, pamatuje zákon o obcích, v případě že obec má schválen volební řád 

na volbu starosty, místostarosty a rady města tajnou volbou, může si ale zastupitelstvo města odhlasovat na konkrétní 

volbu orgánů města volbu veřejnou.  

Bc. L. Šimůnek – v tom případě tedy nerozumím tomu, proč protinávrh nebyl podán tímto způsobem. 

Ing. J. Verner – protinávrh byl podám naprosto v pořádku. 

J. Sýkora – myslím si Libore, že ty zákon o obcích dobře znáš, takže tobě konkrétně není potřeba zákon o obcích 

vysvětlovat. 

Zvukový záznam: 0:37 – 0:40 min. 
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Protože volby budou provedeny veřejným hlasováním, určí si jednotlivé kandidující subjekty své mluvčí. 

         Mluvčí za jednotlivé kandidující subjekty: 

► ANO 2011         Emil Zimmermann 

► Hnutí nezávislých občanů     Mgr. Petra Horčičková 

► Česká strana sociálně demokratická     Bc. Libor Šimůnek 

► Občanská demokratická strana     MUDr. Martin Zelený 

► Občané za rozvoj a budoucnost města    Bc. Radek Fejfar 

► Komunistická strana Čech a Moravy           Ing. Rudolf Kouba 

 

Poté již bylo přikročeno k samotné volbě starosty města. 

    

 

1. Volba starosty města  

Strany ANO 2011, Hnutí nezávislých občanů a ODS navrhly jako kandidáta na starostu Ing. J. Vernera. Strany ČSSD 

a OzRBM navrhly jako kandidátku na starostku J. Tošovskou. KSČM kandidáta nenavrhla. Oba navržení kandidaturu 

přijali.  

 

Prvním kandidátem je Ing. Jaroslav Verner. 

Hlasování o kandidátovi na starostu Ing. Jaroslavu Vernerovi. 

Hlasování: 13-7-1 

H7 uvedeno v přehledu hlasování 

 

Kandidát Ing. Jaroslav Verner dostal potřebný počet hlasů a byl zvolen starostou města Bělá pod Bezdězem. 

 

 

J. Tošovská poblahopřála nově zvolenému starostovi a předala mu vedení dalšího jednání. Ing. J. Verner poděkoval 

občanům za účast ve volbách a zastupitelům za projevenou důvěru. 

 

 

 

 

 

2. Volba místostarosty města 

Strana Hnutí nezávislých občanů navrhla jako kandidáta na místostarostu J. Sýkoru a mluvčí strany OzBRM navrhl J. 

Tošovskou. Strany ANO 2011, ČSSD, ODS a KSČM kandidáta na místostarostu nenavrhly. Navržení kandidáti 

kandidaturu přijali. 

Prvním kandidátem je Jan Sýkora. 

Hlasování o kandidátovi na místostarostu panu Janu Sýkorovi. 

Hlasování: 13-8-0 

H8 uvedeno v přehledu hlasování 

 

Kandidát Jan Sýkora dostal potřebný počet hlasů a byl zvolen místostarostou města Bělá pod Bezdězem. 

 

Starosta města Ing. J. Verner poblahopřál nově zvolenému místostarostovi města.  

 

 3.Volba členů rady města  

Strana ANO 2011 navrhla jako kandidátku do rady města Mgr. Květuši Vernerovou, Hnutí nezávislých občanů  

navrhlo Ing. Pavla Girgleho a Ivetu Orolínovou, ODS navrhla Mgr. Martina Pelce a MUDr. Martina Zeleného, mluvčí 

strany OzBRM navrhl Jitku Tošovskou, Lukáše Volemana, Bc. Radka Fejfara, Martina Mencla a Romana Dubce, 

KSČM navrhla Ing. Rudolfa Koubu a ČSSD nenavrhla žádného kandidáta. Všichni kandidáti kandidaturu přijali. 

 

Prvním kandidátem je Mgr. Květuše Vernerová. 

Hlasování H9: 13-7-1 

Dalším kandidátem je Ing. Pavel Girgle. 

Hlasování H10: 14-7-0 

Další kandidátkou byla Iveta Orolínová. 

Hlasování H11: 13-6-2 
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Dalším kandidátek je Radek Pelc. 

Hlasování H12: 13-7-1 

Dalším kandidátem je MUDr. Martin Zelený. 

Hlasování H13: 13-7-1 

Dalším kandidátem je Jitka Tošovská. 

Hlasování H14: 8-9-4 

Dalším kandidátem je Lukáš Voleman. 

Hlasování H15: 8-9-4 

Dalším kandidátem je Bc. Radek Fejfar. 

Hlasování H16: 8-11-2 

Dalším kandidátem je Mgr. Martin Mencl. 

Hlasování H17: 8-7-6 

Dalším kandidátem je Roman Dubec. 

Hlasování H18: 8-7-6 

Dalším kandidátem je Ing. Rudolf Kouba. 

Hlasování H19: 8-10-3 

 

 

Členy rady města se stali:  

 Ing. Pavel Girgle 

 Mgr. Květuše Vernerová 

 Radek Pelc 

 Iveta Orolínová 

 MUDr. Martin Zelený 

 

Předseda volební komise Bc. Libor Šimůnek shrnul celý průběh voleb závěrečnou zprávou z činnosti volební komise.

           

 

Starosta města poděkoval volební komisi za její činnost.  

 

 

 

         

 

V. 

Volba finančního a kontrolního výboru 

Dále starosta města přistoupil k dalšímu bodu k jednání – volbě předsedy kontrolního a finančního výboru 

zastupitelstva města.  

 

 

1. Strana ANO 2011 navrhla na funkci předsedy finančního výboru Ing. Zdeňku Polákovou, Hnutí nezávislých občanů 

tuto kandidátku podporuje. ČSSD navhla na kandidáta Ing. Milana Lomoze. OzBRM navrhlo na kandidátku Jitku 

Tošovskou. Strany ODS a KSČM nemají žádného kandidáta. Všichni kandidáti kandidaturu přijali. 

 

 

Jako první kandidát na předsedu finančního výboru je Ing. Zdeňka Poláková.  

 

Hlasování 13-6-2  

H20 uvedeno v přehledu hlasování 

 

Předsedkyní Finančního výboru byla zvolena Ing. Zdeňka Poláková. 
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2. Strany ANO 2011, Hnutí nezávislých občanů, ODS, ČSSD a KSČM nenavrhly na funkci předsedy kontrolního 

výboru žádného kandidáta. Strana OzBRM navrhla na kandidáta pana Lukáše Volemana. Kandidát kandidaturu přijal. 

  

Hlasování 10-3-8  

H21 uvedeno v přehledu hlasování 

 

Předseda kontrolního výboru zvolen nebyl. 

 

Předseda bude zvolen na dalším zasedání zastupitelstva města. 

 

Diskuse: 

 Ing. M. Lomoz – bývá dobrým zvykem, aby předseda kontrolního výboru byl zvolen z opozice, ale tady se to 

nepovedlo. 

J. Sýkora – já jsem se dohodl s p. Fejfarem, že bude kandidovat na předsedu kontrolního výboru a koalice jej 

podpořila. 

Bc. R. Fejfar – to není pravda, řekl jsem, že vaší nabídku nepřijmu, že bude kandidatura z našeho sdružení. 

Ing. J. Verner – hnutí Občané za budoucnost a rozvoj města nedodrželo dohodu, vrátíme se k volbě předsedy 

Kontrolního výboru na příštím zastupitelstvu. 

Ing. M. Lomoz – je podivné, když si koalice vybírá k sobě někoho z opozice, kdo s nimi bude pracovat. 

J. Sýkora – od 12. října je známo, proběhlo to v novinách, že vznikla koalice a nikdo s opozice se ani nesnažil jednat o 

složení výborů a komisí. Proto jsem se sešel s p. Fejfarem. 

J. Tošovská – už od začátku jednání koalice nedodržuje svoje úmluvy, abych se dozvěděla, že tady vznikla nějaká 

koalice tak jsem musela volat já. Ani jeden ze třech lídrů stran (ANO 2011, Hnutí nezávislých občanů a ODS) mi 

nedokázali říct, že se dohodli. 

Ing. J. Verner – koaliční smlouvu jsme podepsali v úterý 9. října večer a já jsem p. Tošovské ve středu chtěl přinést 

ukázat koaliční smlouvu. Byl jsem za tebou v době, kdy se koaliční smlouva tvořila a ty jsi mi pak jen zavolala, že 

nemusím chodit. A že ustanovující zastupitelstvo svoláš na pátek 2. listopadu nebo na pondělí 5. listopadu. 

J. Tošovská – já jsem věděla, že koaliční smlouva není ještě kompletně podepsaná. 

Ing. J Verner – v tu dobu ne, ale když jsem chtěl přijít ve středu ráno, tak už koaliční smlouva byla od všech 

podepsaná. 

Ing. M. Lomoz – já jsem kontaktoval p. Vernera, jak je to předsedou finančního a kontrolního výboru, strana ČSSD 

neměla svého kandidáta na předsedu kontrolního výboru, tak jsem vzal jeho informaci, že je dohodnut nějaký kandidát 

z opozice. Tak není pravda, že jsme o tomto nevyjednávali. 

Ing. J. Verner – ano, volal jsi mi a řekl jsem, že jsme připraveni nabídnout post předsedy kontrolního výboru. 

J. Sýkora – já bych na předsedu kontrolního výboru, což je kontrolní orgán zastupitelstva města nemohl podpořit ani p. 

L. Volemana ani p. J. Tošovskou. Protože budou kontrolovat svoji práci, kterou odvedli nejenom v roce 2018. 

Ing. R. Kouba – kontrolní a finanční výbor jsou kolektivní orgány a doposud byly složeny ze všech stran. Je to 

kolektivní orgán, a pokud se tento výbor rozhodne něco kontrolovat, tak ani jeho předseda tomu nemůže zabránit. 

Ing. J. Verner – ukončuje diskusi, předseda kontrolního výboru bude zvolen na příštím zastupitelstvu. 

Zvukový záznam: 1:15 – 1:23 min. 

 

 

 I. Orolínová předsedkyně návrhové komise přednesla úplné usnesení o volbě orgánů města. 

Hlasování 19-0-2 (usnesení č. ust.7/2018) 

 

I. Orolínová předsedkyně návrhové komise přednesla usnesení o volbě předsedkyně finančního výboru. 

Hlasování 19-0-2 (usnesení č. ust.8/2018) 

VI. 

                      Stanovení odměny neuvolněným zastupitelům 

1. Finanční plnění uvolněným členům zastupitelstva dle § 80 zákona o obcích  

Hlasování 21-0-0 (usnesení č. ust. 9/2018) 

 

 

 

 

2. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva od a peněžitá plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů a komisí 
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Hlasování 21-0-0 (usnesení č. ust. 10/2018) 

3. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené p. Jitce Tošovské. 

Hlasování 20-0-1 (usnesení č. ust.11/2018) 

 

 

VII. 

Diskuse 

 

 

VIII. 

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem  

konaného dne 5. listopadu 2018 

 

ust. 1/2018   Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle §69 odst.2 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva pro volební období 2018 – 2022. 

 

 

ust. 2/2018   Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem  dle § 84 odst.1 zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

bere na vědomí zprávu tajemníka městského úřadu Bc. Zdeňka Krenického o výsledcích voleb do 

Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem pro nové volební období 2018 - 2022 v předloženém znění. 

ust. 3/2018   Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle §84 odst.1 zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění  

schvaluje Zprávu mandátové komise v předneseném znění. 

ust. 4/2018   Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle §84 odst.2, písm.m) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění  stanovuje pro volební období 2018-2022 počet členů Rady města na 7 členů. 

ust. 5/2018   Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle §84 odst.2, písm.k) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění  schvaluje pro volební období 2018-2022 dlouhodobé uvolnění dvou členů zastupitelstva pro výkon 

funkce starosty a místostarosty města. 

ust. 6/2018   Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle §84 odst.2, písm.m)  zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění schvaluje provedení volby starosty, místostarosty a členů Rady města Bělá pod Bezdězem veřejnou 

volbou. 

ust. 7/2018   Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle §84 odst.2, písm.m) zák.č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 

znění zvolilo: 

  

        do funkce starosty: Ing. Jaroslava Vernera    

 do funkce místostarosty: Jana Sýkoru 

 členy rady města: Ing.  Pavla Girgleho 

Mgr. Květuši Vernerovou 

    Mgr. Martina Pelce 

    MUDr. Martina Zeleného 

    Ivetu Orolínovou 

ust. 8/2018   Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem dle §84 odst.2 písm. l) zák.č.128/2000 Sb. o obcích v platném                         

znění volí do funkce předsedy Finančního výboru Ing. Zdeňku Polákovou. 

ust. 9/2018 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem v souladu s ustanovením §80 zákona č.128/2000 Sb. o obcích 

v platném znění schvaluje uvolněným členům zastupitelstva poskytnutí:  

a) příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku (ošatné),  

b) příspěvku na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva obce,  

c) příspěvku na stravování,   

d) příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo životní pojištění,  

e) odměny při významném životním výročí,  

f) příspěvku na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva obce,  

g) příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit,  

h) příspěvku na rekreaci, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva obce.  

 

 

Plnění uvolněnému členovi zastupitelstva města se poskytuje za obdobných podmínek a v obdobné výši 

jako zaměstnancům obce.  
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           Kontrola: Bc. Z. Krenický, taj. 

Peněžitá plnění budou poskytována ode dne zvolení uvolněných členů zastupitelstva. 

ust. 10/2018 1) Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem  dle §84 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

s účinností od 1.1.2019 stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc 

v následujících částkách: 

- člen rady města: 7231 Kč, 

- předseda výboru zastupitelstva/komise rady: 3616 Kč, 

- člen výboru zastupitelstva/komise rady: 3013 Kč, 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1808 Kč. 

Odměny budou poskytovány od 1.1.2019. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena 

zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu člena zastupitelstva. V případě 

budoucích  změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce. 

 

 

2) Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem  dle §84 zákona č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

s účinností od 1.1.2019 stanovuje peněžité plnění poskytované fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů a komisí v následujících částkách:  

- předseda  komise rady: 3616 Kč, 

 

- člen výboru zastupitelstva/komise rady: 3013 Kč. 

 

3) Peněžitá plnění se poskytují uvedeným osobám pouze za účast na jednání výboru zastupitelstva či 

komise rady kde jsou členem, maximálně však jedenkrát měsíčně.  

 

Peněžitá plnění pro období do 31.12.2018 budou poskytována dle předchozích usnesení zastupitelstva 

města č.87/2017 a 88/2017 ze dne 8.11.2017.  

ust. 11/2018 Zastupitelstvo města Bělá pod Bezdězem na základě žádosti bývalé uvolněné starostky města Bělá pod           

Bezdězem paní Jitky Tošovské ze dne 5. 11. 2018 rozhodlo a uvedenému zastupiteli schvaluje poskytnutí  

 náhrady za 23 dnů nevyčerpané poměrné části dovolené v roce 2018 a to v částce dle §81a odst. 8 zákona   

o obcích.  

  

Starosta města ještě jednou poděkoval za projevenou důvěru, poděkoval za aktivní účast všech přítomným.  

 

Starosta města ukončil jednání zastupitelstva města v 18:40 hod. 

 

V Bělé pod Bezdězem dne: 12.11.2018 

 

 

 

………………………….  ………………………….. 

Ing. Jaroslav Verner    Jan Sýkora 

starosta města  místostarosta 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Ing. Milan Lomoz  ………………………….. 

 

 

Ing. Rudolf Kouba  ………………………….. 


