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Město  Tanvald 
 

Výpis usnesení ze zápisu z ustavujícího  zasedání  
Zastupitelstva  města Tanvald  

konaného dne 19.10.2022 
 

 

I. 

 

Zastupitelstvo města konstatuje, že všech 21 přítomných členů zastupitelstva města složilo 

předepsaný slib. 

 

II. 
 

Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města. 
 

 

III. 
 

K volbě starosty města, místostarosty města a rady města zastupitelstvo města: 

 
1/ schvaluje zvolení jednoho místostarosty; 
 

2/ schvaluje počet členů rady města na sedm; 
 

3/ v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

určuje, že pro výkon funkce starosty města a místostarosty města budou členové 

zastupitelstva města dlouhodobě uvolněni;  
 

4/ schvaluje volbu starosty, místostarosty a členů rady města veřejně hlasováním; 
 

5/ volí pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka starostou města Tanvald; 
 

6/ volí pana Ing. Jana Palmeho dlouhodobě uvolněným místostarostou města Tanvald; 
 

7/ volí: 

 

    pana Lukáše Černého členem Rady města Tanvald; 

 

    paní MUDr. Radku Ducháčkovou členkou Rady města Tanvald; 

 

    pana RNDr. Jaroslava Týla členem Rady města Tanvald; 

 

    pana Mgr. Jana Prašivku členem Rady města Tanvald; 

 

    pana Mgr. Antonína Bělonožníka členem Rady města Tanvald 
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                                                                        IV. 

 

Ke zřízení výborů zastupitelstva města:  
 

1/ zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor; 
 

2/ rozhodlo, že finanční a kontrolní výbor bude pětičlenný; 
 

3/ volí pana Mgr. Jana Prašivku předsedou finančního výboru; 
 

4/ volí paní Bc. Zdeňku Synovcovou předsedkyní kontrolního výboru; 
 

5/ volí:  

  

      pana Petra Bukáčka členem finančního výboru; 

     

      paní Kateřinu Lorencovou členkou finančního výboru;           

 

      paní Michaelu Stehnovou členkou finančního výboru; 

 

      pana Jana Němce členem finančního výboru; 

                  

6/ volí: 

 

      pana Lubomíra Soukupa členem kontrolního výboru; 

 

      pana Hugo Johna členem kontrolního výboru; 

 

      pana Ing. Jaroslava Mikše členem kontrolního výboru; 

 

      pana Františka Berku členem kontrolního výboru. 

       

 

V. 
   

1/ Zastupitelstvo města v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,   

o obcích, v platném znění a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávních celků, v platném znění, stanoví měsíční odměny  

za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva následovně: 
  

 a/ členům rady města        8.687 Kč 

 b/ předsedům výborů       4.343 Kč 

 c/ členům výborů       3.619 Kč 

 d/ členům zastupitelstva města bez dalších funkcí   2.171 Kč 

 

2/ Zastupitelstvo města v souladu s § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, stanoví, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se 

bude poskytovat ode dne 01. 11. 2022. 

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení 

slibu. 
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V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna náležet ode dne 

zvolení do této funkce. 
 

 

VI. 
 

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout peněžitá plnění fyzickým osobám, které nejsou 

členy zastupitelstva města: 

1/ za výkon funkce člena finančního výboru panu Petru Bukáčkovi, paní Kateřině Lorencové, 

paní Michaele Stehnové a panu Janu Němcovi ve výši 1.500 Kč měsíčně s účinností  

od 01. 11. 2022; 

2/ za výkon funkce člena kontrolního výboru panu Hugo Johnovi, panu Ing. Jaroslavu 

Mikšovi, panu Františku Berkovi a panu Lubomíru Soukupovi  ve výši 1.500 Kč měsíčně 

s účinností  

od  01. 11. 2022. 

    

 

Zápis 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tanvald 

konaného dne 19.10.2022 od 16.00 hodin 
 

Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání Zastupitelstva města Tanvald zahájil v 16 hodin pan Mgr. Antonín Bělonožník. 

Předsedající Mgr. Bělonožník konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu  

s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění (dále jen zákon  

o obcích), konalo do 15 dnů po uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo 

hlasování, lhůta uplynula dne 07.10.2022, žádný návrh nebyl podán. Konstatoval, že osvědčení  

o zvolení byla zastupitelům města řádně doručena. 

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Tanvald podle  

§ 93 odst. 1 zákona o obcích byla zveřejněna na úřední desce Městského úřadu Tanvald v souladu  

se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11. 10. 2022, současně byla zveřejněna na „elektronické 

úřední desce“. 

Předsedající uvedl, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 21 členů zastupitelstva města a 

konstatoval, že zastupitelstvo města je usnášeníschopné. 

Dále uvedl, že dnešní ustavující zasedání zastupitelstva města je  přenášeno on-line. Obrazový 

záznam pořizován nebude. Z dnešního zasedání je pořizován zvukový záznam pro vnitřní potřebu 

MěÚ, jeho kopii mohou členové zastupitelstva obdržet na vyžádání v sekretariátu starosty a tajemníka 

MěÚ.  
 

Složení slibu členy zastupitelstva 
 
Předsedající Mgr. Bělonožník -  v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy 

zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu  

(§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,  

v platném znění). 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě  

dle abecedního pořadí vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 

„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2). 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil slib s výhradou. 
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Zastupitelstvo města konstatuje, že všech 21 přítomných členů zastupitelstva města složilo 

předepsaný slib. 

 

    schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 přijato usnesení č. I 

 

ad 1/ Určení ověřovatelů a zapisovatele 
 
Předsedající Mgr. Bělonožník - určil podle abecedního pořadí ověřovatele zápisu pana MUDr. 

Buchara a pana Karla Bukvice. Zapisovatelkou zápisu určil paní Evu Kráslovou.   

 

ad 2/ Schválení programu 
 

Předsedající Mgr. Bělonožník  - seznámil  přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou 

předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Otázal se,  

zda má někdo návrh na doplnění programu. 

 

Bez připomínek. 

 

Předsedající Mgr. Bělonožník nechal hlasovat o návrhu usnesení:                                                                                                                                     

Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva města. 

                                                                                                         schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 přijato usnesení č. II 

 
 

ad 3/ Volba starosty, místostarosty a členů rady města 

 

3.1. Určení počtu místostarostů 
 

Předsedající Mgr. Bělonožník - vyzval členy zastupitelstva města k podání návrhů na počet místostarostů. 

 

Mgr. Vyhnálek – navrhl jednoho místostarostu. 

 

Dále bez návrhů. 

 

Předsedající Mgr. Bělonožmík nechal hlasovat o návrhu pana Mgr. Vyhnálka: 

Zastupitelstvo města schválilo zvolení jednoho místostarosty.                                                                                                                                         

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

přijato usnesení č. III/1 

 

3.2. Určení počtu členů rady města 

 
Předsedající Mgr. Bělonožník – konstatoval, že maximální počet členů rady města je v případě 

Tanvaldu 7, minimální 5, počet musí být lichý. Vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů  

na počet členů rady města. 

 

Ing. Palme – navrhl, aby rada města měla 7 členů. 

 

Předsedající Mgr. Bělonožník nechal hlasovat o návrhu pana Ing. Palmeho: 

Zastupitelstvo města schvaluje počet členů rady města na sedm. 

    schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 přijato usnesení č. III/2 
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3.3. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění 

 
Předsedající Mgr. Bělonožník - vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů, které funkce budou 

členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolněni. 

 

p. Černý  - navrhl, aby dlouhodobě uvolněn byl starosta a  místostarosta. 

 

Dále bez návrhů. 

 

Předsedající Mgr. Bělonožník nechal hlasovat o návrhu p. Černého: 

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon 

funkce starosty města a místostarosty města budou členové zastupitelstva města dlouhodobě 

uvolněni.  

    schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

přijato usnesení č. III/3 

 

3.4. Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města 

 
Předsedající Mgr. Bělonožník -  vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na způsob volby starosty, 

místostarosty a členů rady města, zda veřejně hlasováním nebo tajně. Upozornil, že nejprve bude 

volen starosta a poté místostarosta. Následně budou voleni členové rady města. O jednotlivých 

kandidátech na starostu, místostarostu a členy rady bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi. 

Po platném zvolení konkrétního kandidáta a potřebného počtu členů rady již nebude  

v hlasování pokračováno. 

 

Mgr. Vyhnálek – navrhl veřejné hlasování. 

 

Dále bez návrhů. 

 

Předsedající Mgr. Bělonožník nechal hlasovat o návrhu Mgr. Vyhnálka:   

Zastupitelstvo města schvaluje volbu starosty, místostarosty a členů rady města veřejně 

hlasováním. 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

přijato usnesení č. III/4 

 

3.5. Volba starosty 

 
Předsedající Mgr. Bělonožník - vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.   

 

RNDr. Týl – navrhl do funkce starosty na volební období 2022 – 2026 pana Mgr. Vladimíra 

Vyhnálka, který získal ve volbách nejvíce hlasů. 

 

Dále bez návrhů. 

 

Předsedající Mgr. Bělonožník nechal hlasovat o návrhu RNDr. Týla: 

Zastupitelstvo města volí pana Mgr. Vladimíra Vyhnálka starostou města Tanvald. 

 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

přijato usnesení č. III/5 

 

Předsedající Mgr. Bělonožník vyzval nově zvoleného starostu, aby se ujal řízení ustavujícího zasedání 

zastupitelstva a poblahopřál mu. 



 - 6 - 

Nově zvolený starosta pan Mgr. Vladimír Vyhnálek poděkoval za projevenou důvěru a zvolení. Poté 

poděkoval předsedajícímu Mgr. Bělonožníkovi za dosavadní vedení ustavujícího zastupitelstva  

města.  

 

3.6. Volba místostarosty 

 
Starosta -  navrhl zvolit do funkce dlouhodobě uvolněného místostarosty pana Ing. Jana Palmeho. 

 

Dále bez návrhů. 

 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení: 

Zastupitelstvo města volí pana Ing. Jana Palmeho dlouhodobě uvolněným místostarostou města 

Tanvald.                                                                                                                                         

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                           

přijato usnesení č. III/6 

 

Starosta poblahopřál nově zvolenému místostarostovi ke zvolení do funkce a požádal ho, aby usedl  

za předsednický stůl. 

 

 

3.7. Volba členů rady města 

 
Starosta -  vyzval členy zastupitelstva města k podání návrhů na dalších 5 členů rady města. 

 

Starosta –  navrhl do funkce členů rady města pana Lukáše Černého, paní MUDr. Radku 

Ducháčkovou, pana RNDr. Jaroslava Týla, pana Mgr. Jana Prašivku a pana Mgr. Antonína 

Bělonožníka. 

 

Dále bez návrhů. 

 

Starosta přistoupil k volbě jednotlivých členů rady města v pořadí tak, jak byli navrženi.  

 

Zastupitelstvo města Tanvald: 

 

➢ volí pana Lukáše Černého členem rady města 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

➢ volí paní MUDr. Radku Ducháčkovou členkou rady města 

                                                                                                                                       

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                        

➢ volí pana RNDr. Jaroslava Týla členem rady města 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

➢ volí pana Mgr. Jana Prašivku členem rady města 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

➢ volí pana Mgr. Antonína Bělonožníka členem rady města 

 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Starosta konstatoval, že bylo schváleno toto usnesení: 

Zastupitelstvo města volí: 

 pana Lukáše Černého členem Rady města Tanvald; 

 paní MUDr. Radku Ducháčkovou členkou Rady města Tanvald; 

 pana RNDr. Jaroslava Týla členem Rady města Tanvald; 

 pana Mgr. Jana Prašivku členem Rady města Tanvald; 

 pana Mgr. Antonína Bělonožníka členem Rady města Tanvald. 

 přijato usnesení č. III/7 

 

ad 4/ Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 
Starosta  -  úvodem tohoto bodu informoval, že podle § 117, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, v platném znění, je město povinno zřídit finanční a kontrolní výbor. Funkční období 

výborů předchozího zastupitelstva skončilo současně se skončením tohoto zastupitelstva. 

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní 

výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, 

předsedou výboru musí být člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru 

nemohou být starosta, místostarosta, tajemník MěÚ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní 

práce na MěÚ.  

 

4.1. Určení počtu a druhy výborů 

 
Starosta – vyzval zastupitele k podání návrhů, které výbory budou zřízeny. 

 

Ing. Palme - navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo dva výbory: finanční výbor a kontrolní výbor. 

Starosta – nechal hlasovat o návrhu usnesení:  

Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor. 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 přijato usnesení č. IV/1 

4.2. Určení počtu členů jednotlivých výborů 

 

Starosta –  vyzval zastupitele města k podání návrhů na počet členů jednotlivých výborů. 

 

Ing. Palme – navrhl, aby finanční výbor a kontrolní výbor měl každý po 5 členech, po jednom členovi 

za každé uskupení. 

 

Dále bez návrhů. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu Ing. Palmeho: 

Zastupitelstvo města rozhodlo, že finanční a kontrolní výbor bude pětičlenný. 

 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 přijato usnesení č. IV/2 

 

4.3. Volba předsedů jednotlivých výboru 
 

Starosta  - vyzval zastupitele k podání návrhů na předsedy jednotlivých výborů. 
 

Ing. Palme  – navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Mgr. Jana Prašivku,  

do funkce předsedkyně kontrolního výboru paní Bc. Zdeňku Synovcovou. 

 

Dále bez návrhů. 

 
 



 - 8 - 

Starosta  nechal hlasovat o návrhu zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Mgr. Jana 

Prašivku: 

Zastupitelstvo města volí pana Mgr. Jana Prašivku předsedou finančního výboru. 

 

 přijato u schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

usnesení č. IV/3 

 
Starosta nechal hlasovat o návrhu zvolit do funkce předsedkyně kontrolního výboru paní Bc. Zdeňku 

Synovcovou: 

Zastupitelstvo města volí paní Bc. Zdeňku Synovcovou předsedkyní kontrolního výboru. 

 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 přijato usnesení č. IV/4 

 
4.4. Volba členů jednotlivých výboru 

 

Starosta - zopakoval, že členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby. Konstatoval, že 

předseda každého výboru je již zvolen, nyní proběhne volba zbývajících 4 členů z každého výboru.  

Navrhl zvolit za členy finančního výboru pana Petra Bukáčka, paní Kateřinu Lorencovou, paní 

Michaelu Stehnovou a pana Jana Němce. 

 

Bez dalších návrhů. 
 

Starosta přistoupil k volbě jednotlivých členů finančního výboru tak, jak byli navrženi: 

Zastupitelstvo města: 

➢ volí pana Petra Bukáčka členem finančního výboru    

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
➢ paní Kateřinu Lorencovou členkou finančního výboru 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

➢ paní Michaelu Stehnovou členkou finančního výboru 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

➢ pana Jana Němce členem finančního výboru 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
Starosta konstatoval, že bylo schváleno toto usnesení: 

Zastupitelstvo města volí:   

      pana Petra Bukáčka členem finančního výboru; 

      paní Kateřinu Lorencovou členkou finančního výboru;           

      paní Michaelu Stehnovou členkou finančního výboru; 

      pana Jana Němce členem finančního výboru. 

 přijato usnesení č. IV/5 

 
Starosta - navrhl zvolit za členy kontrolního výboru pana Hugo Johna, pana Lubomíra 

Soukupa, pana Ing. Jaroslava Mikše a panu Františka Berku. 

 
Bez dalšího návrhu. 

 

Starosta přistoupil k volbě jednotlivých členů kontrolního výboru tak, jak byli navrženi: 

Zastupitelstvo města Tanvald: 

                                                                                                                                          

➢ pana Hugo Johna členem kontrolního výboru 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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➢ pana Lubomíra Soukupa členem kontrolního výboru 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

➢ pana Ing. Jaroslava Mikše členem kontrolního výboru 
 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

➢ pana Františka Berku členem kontrolního výboru 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 
Starosta konstatoval, že bylo schváleno toto usnesení: 

Zastupitelstvo města volí:   

pana Hugo Johna členem kontrolního výboru; 

pana Lubomíra Soukupa členem kontrolního výboru; 

pana Ing. Jaroslava Mikše členem kontrolního výboru; 

pana Františka Berku členem kontrolního výboru. 

 přijato usnesení č. IV/6 

 

ad 5/  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva 
  

Starosta – uvedl, že odměňování neuvolněných členů zastupitelstva vychází ze zákona  

č. 128/2002 Sb., o obcích, v platném znění a z nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 

zastupitelstev územních samosprávních celků, v platném znění.   

  

za funkci člena rady           8.687 Kč 

za funkci předsedy výboru          4.343 Kč 

za funkci člena výboru        3.619 Kč  

za funkci člena zastupitelstva bez dalších funkcí                 2.171 Kč 

 

Konstatoval, že odměna bude poskytována měsíčně od 01.11.2022, v případě náhradníka ode dne 

prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 
 

Bez návrhů a připomínek. 

 

Starosta nechal hlasovat o návrhu usnesení:  

1/ Zastupitelstvo města v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb.,   

o obcích, v platném znění a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávních celků, v platném znění, stanoví měsíční odměny za výkon funkcí 

neuvolněným členům zastupitelstva následovně: 

   

 a/ členům rady města        8.687 Kč 

 b/ předsedům výborů       4.343 Kč 

 c/ členům výborů       3.619 Kč 

 d/ členům zastupitelstva města bez dalších funkcí   2.171 Kč 

 

2/ Zastupitelstvo města v souladu s § 72 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění stanoví, že měsíční odměna za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se bude 

poskytovat ode dne 01. 11. 2022. 

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení 

slibu. 
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V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna náležet ode dne 

zvolení do této funkce. 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                    

přijato usnesení č. V 

 

            ad 6/ Rozhodnutí o peněžitých   plněních   fyzickým  osobám, které   

nejsou členy zastupitelstva za výkon funkcí ve výborech 
 

            Starosta – informoval, že zastupitelstvo města musí rozhodnout také o peněžitých plněních fyzickým  

osobám, které nejsou členy zastupitelstva za výkon funkcí ve výborech. Konstatoval, že předsedové 

výborů jsou členy zastupitelstva města, zbývá proto rozhodnout o peněžitých plněních členů výborů, 

kteří nejsou členy zastupitelstva města.  
 

            Navrhl stanovit tato peněžitá plnění ve výši 1.500 Kč měsíčně od 01.11.2022. 

Bez dalších návrhů. 

 

Starosta přednesl návrh usnesení: 

Zastupitelstvo města rozhodlo poskytnout peněžitá plnění fyzickým osobám, které nejsou členy 

zastupitelstva města: 

1/ za výkon funkce člena finančního výboru panu Petru Bukáčkovi, paní Kateřině Lorencové, 

paní Michaele Stehnové a panu Janu Němcovi ve výši 1.500 Kč měsíčně s účinností  

od 01. 11. 2022; 

2/ za výkon funkce člena kontrolního výboru panu Hugo Johnovi, panu Ing. Jaroslavu Mikšovi, 

panu Františku Berkovi a panu Lubomíru Soukupovi  ve výši 1.500 Kč měsíčně s účinností  

od  01. 11. 2022. 

schváleno všemi hlasy přítomných                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 přijato usnesení č. VI 

 

ad 7/ Diskuze 
 
Starosta - konstatoval, že diskuze by se měla týkat záležitostí ustavujícího zasedání zastupitelstva 

města. 

-  navrhl ponechat zasedání zastupitelstva města ve stávajícím termínu, zpravidla ve středu  

od 16 hodin.  

 -  požádal nově zvolené členy rady města, aby se po skončení zasedání zastupitelstva sešli v kanceláři 

starosty.  

- poděkoval Mgr. Bělonožníkovi za jeho dosavadní práci ve funkci místostarosty města Tanvald  

a popřál mu hodně úspěchů v dalším osobním i pracovním životě. 

- poděkoval rovněž za práci dosavadním členům rady města a ustavující zasedání zastupitelstva města 

v 16.38 hodin ukončil. 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 

Zápis byl vyhotoven dne:  20. října 2022 

 

Zapisovatelka:  Eva Kráslová 

 

Ověřovatelé: MUDr. Jiří Buchar v.r. Karel Bukvic v.r.    

 

Starosta: Mgr. Vladimír Vyhnálek v.r.   


