
Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Janovice nad Úhlavou 

Datum konání: 05. 11. 2018 

 

Usnesení č. 65/2018: 

Zastupitelstvo města určuje ověřovateli zápisu Josefa Bastla a Bc. Libora Čecha. 

Usnesení č. 66/2018: 

Zastupitelstvo města schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Usnesení č. 67/2018: 

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

funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

Usnesení č. 68/2018: 

Zastupitelstvo města zvolilo starostou města Mgr. Michala Linharta. 

Usnesení č. 69/2018: 

Zastupitelstvo města zvolilo místostarostou města MVDr. Ladislava Vyskočila.  

Usnesení č. 70/2018: 

Zastupitelstvo města zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Usnesení č. 71/2018: 

Zastupitelstvo města zvolilo předsedou finančního výboru Bc. Libora Čecha.  

Usnesení č. 72/2018: 

Zastupitelstvo města zvolilo za členy finančního výboru Mgr. Ingrid Kasíkovou a Karla 

Altmana. 

Usnesení č. 73/2018: 

Zastupitelstvo města zvolilo předsedou kontrolního výboru Alenu Nosálovou.  

Usnesení č. 74/2018: 

Zastupitelstvo města zvolilo za členy kontrolního výboru Mgr. Alenu Jandovou a Josefa 

Bastla.  

Usnesení č. 75/2018: 

1) Zastupitelstvo města v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovilo 

měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. 



2) Zastupitelstvo města v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při 

souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 

poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce. 

3) Zastupitelstvo města v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou 

poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný 

mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení 

jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, 

člena výboru) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce. 

 

 

 

Mgr. Michal Linhart, starosta   MVDr. Ladislav Vyskočil, místostarosta. 


