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Usnesení 
1. zasedání zastupitelstva města 
konaného dne 07.11.2018 
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______________________________ 

Ing. Tomáš Macura, MBA 
primátor 

______________________________ 

Mgr. Radim Babinec 
náměstek primátora 
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Přehled usnesení zastupitelstva města dle čísel ze dne: 07.11.2018 
  
Číslo usnesení 
  

Materiál Název zn.předkl. 

0001/ZM1822/1 ZM_M 1 Schválení programu zasedání 35 

0002/ZM1822/1 ZM_M 2 Volba ověřovatelů zápisu 72 

0003/ZM1822/1 ZM_M 3 Schválení Volebního řádu ustavujícího zasedání 

zastupitelstva města 

35 

0004/ZM1822/1 ZM_M 5 Stanovení počtu členů rady města 35 

0005/ZM1822/1 ZM_M 6 Volba primátora, náměstků primátora a dalších 

členů rady města 

72 

0006/ZM1822/1 ZM_M 7 Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva 

města a určení funkcí, pro které budou členové 

zastupitelstva města uvolněni 

35 

0007/ZM1822/1 ZM_M 8 Svěření zabezpečování úkolů v samostatné 

působnosti primátorovi, náměstkům primátora; 

určení náměstka primátora, který bude zastupovat 

primátora v době jeho nepřítomnosti a stanovení 

pořadí zastupování primátora ostatními náměstky 

primátora 

35 

0008/ZM1822/1 ZM_M 9 Zřízení výboru finančního a kontrolního, 

stanovení počtu jejich členů, volba předsedy a 

dalších členů 

35 

0009/ZM1822/1 ZM_M 10 Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon 

funkce neuvolněným členům zastupitelstva města 

35 
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ZM_M 1 
Schválení programu zasedání 
  
Usnesení číslo: 0001/ZM1822/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje 

  
program ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 07.11.2018 

  

 
ZM_M 2 
Volba ověřovatelů zápisu 
  
Usnesení číslo: 0002/ZM1822/1 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
za ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Mgr. Radima Babince a Ing. 

Zbyňka Pražáka, Ph.D. 

  

 
ZM_M 3 
Schválení Volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 0003/ZM1822/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) schvaluje, 

  
že volba primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města bude probíhat veřejným 

hlasováním 

  

2) schvaluje 

  
Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro volbu primátora, náměstků 

primátora a dalších členů rady města veřejným hlasováním 
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ZM_M 5 
Stanovení počtu členů rady města 
  
Usnesení číslo: 0004/ZM1822/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) stanoví 

  
počet členů rady města na 11 

  

2) stanoví, 

  
že radu města bude tvořit primátor, 6 náměstků primátora a 4 další členové rady města 

  

 
ZM_M 6 
Volba primátora, náměstků primátora a dalších členů rady města 
  
Usnesení číslo: 0005/ZM1822/1 

(zn.předkl.) 
72 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) volí 

  
primátora 

Ing. Tomáše Macuru, MBA 

  

2) volí 

  
náměstky primátora: 

Mgr. Radima Babince 

Ing. Martina Štěpánka, Ph.D. 

Mgr. Andreu Hoffmannovou, Ph.D. 

Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D. 

Mgr. Kateřinu Šebestovou 

Mgr. Zuzanu Bajgarovou  
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3) volí 

  
další členy rady města: 

Bc. Martina Bednáře 

Ing. Karla Malíka 

Ing. Davida Witosze 

Ing. Zdeňka Nytru 

  

 
ZM_M 7 
Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva města a určení funkcí, 
pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni 
  
Usnesení číslo: 0006/ZM1822/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) stanoví 

  
počet uvolněných členů zastupitelstva města na 7 

  

2) určuje, 

  
že pro výkon funkce budou uvolněni tito členové zastupitelstva města: 

primátor - Ing. Tomáš Macura, MBA 

náměstek primátora - Mgr. Radim Babinec 

náměstek primátora - Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. 

náměstkyně primátora - Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. 

náměstek primátora - Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

náměstkyně primátora - Mgr. Kateřina Šebestová 

náměstkyně primátora - Mgr. Zuzana Bajgarová 

s účinností od 07.11.2018 
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ZM_M 8 
Svěření zabezpečování úkolů v samostatné působnosti primátorovi, 
náměstkům primátora; určení náměstka primátora, který bude 
zastupovat primátora v době jeho nepřítomnosti a stanovení pořadí 
zastupování primátora ostatními náměstky primátora 
  
Usnesení číslo: 0007/ZM1822/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) svěřuje 

  
primátorovi Ing. Tomáši Macurovi, MBA, zabezpečování úkolů v samostatné působnosti na 

úseku: 

- zahraničních styků a publicity činnosti města 

- vnější a vnitřní kontrolní činnosti 

- krizového řízení 

- veřejného pořádku 

- požární ochrany 

- legislativně-právních činností 

- strategického rozvoje 

- dotací, pokud tyto nespadají do působnosti jiného úseku 

- dopravy 

- dopravně-správních činností 

  

2) svěřuje 

  
náměstkovi primátora Mgr. Radimu Babincovi zabezpečování úkolů v samostatné působnosti 

na úseku: 

- majetku včetně vztahu k bytům 

- veřejných zakázek (pro všechny resorty) 

- sdružených nákupů a kapitálových účastí 

  

3) svěřuje 

  
náměstkovi primátora Ing. Martinu Štěpánkovi, Ph.D., zabezpečování úkolů v samostatné 

působnosti na úseku: 

- financí a rozpočtu 
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4) svěřuje 

  
náměstkyni primátora Mgr. Andrei Hoffmannové, Ph.D., zabezpečování úkolů v samostatné 

působnosti na úseku: 

- sportu 

- školství 

- vzdělávání 

  

5) svěřuje 

  
náměstkovi primátora Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D., zabezpečování úkolů v samostatné 

působnosti na úseku: 

- kultury 

- volného času 

- sociálních věcí 

- zdravotnictví 

- prevence kriminality 

  

6) svěřuje 

  
náměstkyni primátora Mgr. Kateřině Šebestové zabezpečování úkolů v samostatné působnosti 

na úseku: 

- životního prostředí 

- vodního hospodářství a zemědělství 

- komunálním 

- živnostenského úřadu 

- IT služeb a outsourcingu 

  

7) svěřuje 

  
náměstkyni primátora Mgr. Zuzaně Bajgarové zabezpečování úkolů v samostatné působnosti 

na úseku: 

- investic 

- útvaru hlavního architekta 

- stavebního řádu 
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8) určuje, 

  
že primátora v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává funkci, zastupuje 

náměstek primátora Mgr. Radim Babinec 

a v případě nepřítomnosti primátora a náměstka primátora zastupujícího primátora v době jeho 

nepřítomnosti náměstci primátora v tomto pořadí: 

a) Ing. Martin Štěpánek, Ph.D. 

b) Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. 

c) Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. 

d) Mgr. Kateřina Šebestová 

e) Mgr. Zuzana Bajgarová 

  

ZM_M 9 
Zřízení výboru finančního a kontrolního, stanovení počtu jejich členů, 
volba předsedy a dalších členů 
  
Usnesení číslo: 0008/ZM1822/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) zřizuje 

  
pro volební období 2018 - 2022 tyto výbory zastupitelstva města: 

a) finanční 

b) kontrolní 

  

2) stanoví 

  
počet členů: 

a) finančního výboru na 13 

b) kontrolního výboru na 13 

  

3) volí 

  
a) předsedou finančního výboru 

- Ing. Otakara Šimíka, člena ZM 

b) členy finančního výboru: 

- Elišku Koniecznou, členku ZM 

- Josefa Videckého, člena ZM 
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- doc. Ing. Ivetu Vozňákovou, Ph.D., členku ZM 

- Ing. Martina Jurošku, Ph.D., člena ZM 

- Ing. Vladimíra Cigánka, člena ZM 

- Ing. Michaelu Roubíčkovou, Ph.D., členku ZM 

- Ing. Hanu Dydowiczovou, členku ZM 

- Mgr. Michala Hořínka, člena ZM 

- Ing. et Ing. Jiřího Srbu, MBA, člena ZM 

- Ing. Hanu Tichánkovou, XXX XX XXXX, bytem XXX XXXXXXXX XXXXXXX XXX 

XX XXXXXXX 

- JUDr. OXXXXXX RXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem XXX XXXXXXXX XXXXXXX 

XXX XX XXXXXXX 

- Ing. OXXXXXX NXXXXXXXX, nar. XXX XX XXXX, bytem XXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 

  

4) volí 

  
a) předsedou kontrolního výboru 

- Ing. Víta Macháčka, člena ZM 

b) členy kontrolního výboru: 

- RNDr. Jana Veřmiřovského, Ph.D., člena ZM 

- Margaretu Michopulu, členku ZM 

- Jiřího Vávru, člena ZM 

- Mgr. Michala Mariánka, člena ZM 

- Mgr. Petra Miku, člena ZM 

- Yvetu Sekerákovou, členku ZM 

- Ing Františka Kolaříka, člena ZM 

- Mgr. Václava Kubína, člena ZM 

- Mgr. Ilju Racka, Ph. D., člena ZM 

- Libora Grygara, člena ZM 

- Bc. PXXXXXX NXXXXXXXXX, nar. XX XX XXXXX bytem XXXXXXXXX 

XXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXXXX 

- Ing. PXXXX BXXXXXXXXXXX, nar. XX XXX XXXX, bytem XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXX XXX XX XXXXXXX 
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ZM_M 10 
Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným 
členům zastupitelstva města 
  
Usnesení číslo: 0009/ZM1822/1 

(zn.předkl.) 
35 

  
Zastupitelstvo města 

  
1) rozhodlo 

  
stanovit měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města za výkon funkce s účinností 

ode dne přijetí usnesení zastupitelstvem města Ostravy následovně: 

a) člen rady - odměna ve výši 12 400 Kč 

b) předseda výboru, komise, zvláštního orgánu - odměna ve výši 6 200 Kč 

c) člen výboru, komise, zvláštního orgánu - odměna ve výši 5 200 Kč 

d) člen zastupitelstva bez dalších funkcí - odměna ve výši 3 100 Kč 

  

2) rozhodlo 

  
o poskytování souhrnných odměn za výkon více funkcí přičemž sčítání odměn se omezuje 

takto: 

a) odměna za výkon funkce se stanoví jako součet odměn za 3 nejvyšší funkce 

b) k dalším funkcím se nepřihlíží 

c) není přípustný souběh odměny za funkci předsedy a člena téhož výboru, komise, zvláštního 

orgánu 

d) do souhrnné odměny není přípustné zahrnout odměnu za funkci člena zastupitelstva 

  

3) rozhodlo 

  
o výši souhrnných odměn dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

  

4) rozhodlo 

  
o poskytování měsíční odměny: 

a) v případě nového člena zastupitelstva ode dne složení slibu 

b) v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode 

dne zvolení do příslušné funkce 

c) v případě změny struktury vykonávaných funkcí (např. vzdání se některé z funkcí, 

najmenování do nové funkce apod.) bude odměna poskytována ode dne změny počtu 

vykonávaných funkcí dle příslušné kombinace souběhu funkcí a výši dle přílohy č. 1 

předloženého materiálu 

  

 
 


