
USNESENÍ 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou  

konaného dne 10. listopadu 2014 

1a/2014/ZM 

 

 
 

I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

1a.2014/1ZM-b)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí jednací řád ZM. 

 

II. Zastupitelstvo města schvaluje: 

1a.2014/1ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schválilo program ustavujícího 

zasedání ZM dle pozvánky. 

 
 

III. Zastupitelstvo města stanovuje: 

1a.2014/1ZM-st) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovilo v souladu s ustanovením 

§ 84 odst. 2 písm. k) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a 

doplňků, počet místostarostů – dva místostarostové, výkon funkcí místostarostů jako funkce 

neuvolněné. 

1a.2014/2ZM-st) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovilo v souladu s ustanovením 

§ 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, 

výkon funkce starosty jako funkci uvolněnou. 
 

 

IV. Zastupitelstvo města volí: 

1a.2014/1ZM-v)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou zvolilo dle  § 84 odst. 2 písm. m), 

§ 91 odst. 1 a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění starostou města  

 

pana Ing. Zdeňka Tůmu    

 

1a.2014/2ZM-v)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou zvolilo dle  § 84 odst. 2 písm. m), 

§ 91 odst. 1 a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění místostarostou 

města   
 

Paní Ing. Hanu Horákovou    

 

1a.2014/3ZM-v)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou zvolilo dle  § 84 odst. 2 písm. m), 

§ 91 odst. 1 a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění místostarostou 

města   
 

Pana Ing. Jana Drápelu    

 

 

1a.2014/4ZM-v)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou zvolilo dle  § 84 odst. 2 písm. m), 

§ 91 odst. 1 a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění další členy rady 

města :   

 

pana Ing. Ladislava Ivana     

pana MVDr. Pavla Vrbku    

 



1a.2014/5ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a 

§ 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zvolilo předsedou finančního 

výboru člena zastupitelstva města 

 

pana Ing. Petra Stránského    

 

 

1a.2014/6ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) a 

§ 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zvolilo předsedou 

kontrolního výboru člena zastupitelstva města 

 

paní RNDr. Yvettu Bartákovou    

 

 

V. Zastupitelstvo města určilo: 

 

1a.2014/1ZM-ur)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s ustanovením § 104 

odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění určilo místostarostku Ing. Hanu 

Horákovou jako osobu zastupující starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy 

starosta nevykonává funkci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Zdeněk Tůma     Ing. Hana Horáková 

    starosta města                    místostarosta      

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ledči nad Sázavou dne 10. 11. 2014 

Zapsala : Petra Kalenská 

 

 
 


