
Číslo jednací: MěÚ/58297/2022/SEK 

 
USTAVUJÍCÍ Zastupitelstvo města Čáslavi 

 

USNESENÍ z 1. zasedání konaného ve středu, 19.10.2022 
 
ZM/U/1/2022                                                                        __                                                                    Hlasování pomocí elektronického systému 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje hlasování, mimo volby starosty, místostarosty(ů) a členů rady města, pomocí 

elektronického systému. 

 
ZM/U/2/2022                                 __                                                                            Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje program dnešního zasedání:   
Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva města 

• Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 

• Volba volební komise, volba návrhové komise a volba ověřovatelů dnešního zápisu 

• Schválení volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů rady města 

• Stanovení počtu místostarostů, počtu dlouhodobě uvolněných členů ZM, počtu členů rady města 

• Volba starosty, volba místostarosty(ů), volba ostatních členů rady města 

• Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

• Stanovení listopadového termínu jednání ZM 

• Souhrnná zpráva z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Čáslavi  

• Diskuse 

 

ZM/U/3/2022                                                                                                                                                                                      Volba volební komise 

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje tříčlennou volební komisi a za členy stanovuje: 

* Mgr. Daniela Mikše 

* JUDr. Vlastislava Málka 

* Bc. Alici Vavřinovou 

 
ZM/U/4/2022                                                                                                                                                                                   Volba návrhové komise  

Zastupitelstvo města Čáslavi určuje za členy návrhové komise:  

* RNDr. Tomáše Hasíka  

* Mgr. Davida Tichého 

 
ZM/U/5/2022                                                                                                                                                                Volba ověřovatelů dnešního zápisu 
Zastupitelstvo města Čáslavi určuje ověřovatele dnešního zápisu:  

* Ing. Drahomíra Blažeje, MBA 

* Mgr. Filipa Velímského, Ph. D. 

 
ZM/U/6/2022                                                                                                                                                                        Volební řád pro volbu starosty  
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje volební řád pro volbu starosty. 

 

ZM/U/7/2022                                                                                                                                                                  Volební řád pro volbu místostarosty  
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje volební řád pro volbu místostarosty. 

 

ZM/U/8/2022                                                                                                                                                        Volební řád pro volbu členů rady města  
Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje volební řád pro volbu členů rady města. 

 

ZM/U/9/2022                                                                                                                                                                           Stanovení počtu místostarostů 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje zvolení dvou místostarostů. 

 
ZM/U/10/2022                                                                                                                                  Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů ZM 

Zastupitelstvo města Čáslavi stanovuje dva dlouhodobě uvolněné členy zastupitelstva města - starostu a místostarostu. 

 
ZM/U/11/2022                                                                                                                                                               Stanovení počtu členů rady města 

Zastupitelstvo města Čáslavi volí sedm členů rady města. 

 
ZM/U/12/2022                                                                                                                                                                                            Volba starosty 
Zastupitelstvo města Čáslavi volí na post starosty města Ing. Jaromíra Strnada. 

 
ZM/U/13/2022                                                                                                                                                                                   Volba místostarosty 
Zastupitelstvo města Čáslavi volí na post místostarostky města Mgr. Renatu Vaculíkovou. 

 



ZM/U/14/2022                                                                                                                                                           Volba neuvolněného místostarosty 
Zastupitelstvo města Čáslavi volí na post neuvolněného místostarosty města MUDr. Ervina Petrikoviče. 

 
ZM/U/15/2022                                                                                                                                                                Volba ostatních členů rady města 
Zastupitelstvo města Čáslavi volí do funkce člena / členky rady města: 

* Ing. Zdeňku Nezbedovou 

* MUDr. Julii Provazníkovou  

* Ing. Josefa Rumla 

* Mgr. Jiřího Žaloudka 

 
ZM/1/16/2022                                                                                                                                    Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje výši měsíční odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva města Čáslavi takto:  
 

 

Neuvolnění členové zastupitelstva obce za výkon funkce 

Člena rady Předsedy výboru 

zastupitelstva nebo komise 

rady 

Člena výboru 

zastupitelstva, komise 

rady nebo zvláštního 

orgánu 

Člena zastupitelstva 

3.600 Kč 2.900 Kč 2.300 Kč 1.200 Kč 
 

 

a stanoví, že odměny budou neuvolněným zastupitelům poskytovány ve stanovené výši s účinností od 19.10.2022. 

V případě souběhu nároků z funkcí (sloupce 1-4) náleží členu zastupitelstva nejvyšší odpovídající částka dle zastávané 

funkce. U náhradníků za člena zastupitelstva obce, který odstoupil, či jinak ukončil mandát, náleží odměna ode dne složení 

slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné 

funkce.  

 
ZM/U/17/2022                                                                                                                                           Stanovení listopadového termínu jednání ZM 

  Zastupitelstvo města Čáslavi schvaluje první řádné zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Čáslavi na středu, 

16.11.2022 od 17 hodin na Nové scéně Dusíkova divadla v Čáslavi. 
 

 

 

 

 

 

 

Ing, Jaromír Strnad v. r.                                                                                                           Mgr. Renata Vaculíková v. r. 
                starosta                                                                                                                                                                         místostarostka  
 

 

 

Ověřovatelé: 

  

 

 

 

 

 

 

Ing. Drahomír Blažej, MBA v. r.                                                                                          Mgr. Filip Velímský, Ph. D. v. r. 
                člen zastupitelstva                                                                                                                                                    člen zastupitelstva 

 


