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USNESENÍ 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 2022/1a/ZM 

konaného dne 17. října 2022 

 

Zastupitelstvo města schvaluje:   

 

1/2022/1a/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje program ustavujícího 

zasedání ZM. 

Hlasování: Pro: 15   

 

2/2022/1a/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schvaluje v souladu zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, jako svůj jednací řád Jednací řád ZM vydaný dne 29.11.2010 včetně 

jeho platných dodatků. 

Hlasování: Pro: 15   

 

Zastupitelstvo města stanovuje:   

 

3/2022/1a/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s ustanovením 

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

místostarostů – jeden místostarosta. 

Hlasování: Pro: 14, Zdrželo se: 1   

 

4/2022/1a/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s ustanovením 

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

funkce starosty a místostarosty jako funkce uvolněné. 

Hlasování: Pro: 14, Zdrželo se: 1  

 

5/2022/1a/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů finančního výboru na 5 

(včetně předsedy). 

Hlasování: Pro: 15   

 

6/2022/1a/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu se zákonem č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, počet členů kontrolního výboru na 5 

(včetně předsedy). 

Hlasování: Pro: 15   

 

7/2022/1a/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovuje v souladu s § 84 odst. 2 

písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a na základě nařízení 

vlády č. 318/2017 Sb., měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města Ledeč nad 

Sázavou s účinností od 1. 11. 2022 v následujících hodnotách za výkon funkce: 

Neuvolněný člena rady města (RM):    4.250 Kč  

Neuvolněný člena zastupitelstva města (ZM):   1.100 Kč  

Neuvolněný předseda výboru a komise (finančního, kontrolního, občanské záležitosti):  

        3.550 Kč 

Neuvolněný předseda výboru nebo komise (finančního, kontrolního, občanské záležitosti): 

1.750 Kč 

Hlasování: Pro: 15    
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Zastupitelstvo města volí:   

 

8/2022/1a/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí dle § 84 odst. 2 písm. m) § 91 

odst. 1 a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  

 

starostou města paní Ing. Hanu Horákovou. 

Hlasování: Pro: 13, Proti: 1, Zdrželo se: 1  

 

9/2022/1a/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí dle § 84 odst. 2 písm. m) § 91 

odst. 1 a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,  

 

místostarostou města pana Mgr. Michala Simandla. 

Hlasování: Pro: 12, Zdrželo se: 3  

 

10/2022/1a/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí dle § 84 odst. 2 písm. m) § 91 

odst. 1 a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za  

 

člena rady města: pana MVDr. Pavla Vrbku. 

Hlasování: Pro: 13, Zdrželo se: 2  

 

11/2022/1a/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí dle § 84 odst. 2 písm. m) § 91 

odst. 1 a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za  

 

člena rady města: pana Ing. Jana Drápelu. 

Hlasování: Pro: 12, Zdrželo se: 3  

 

12/2022/1a/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou volí dle § 84 odst. 2 písm. m) § 91 

odst. 1 a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, za  

 

člena rady města: paní Bc. Ivanu Dospělovou, DiS. 

Hlasování: Pro: 13, Zdrželo se: 2   

 

13/2022/1a/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a 

§ 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, volí předsedou 

finančního výboru člena zastupitelstva města paní Bc. Ivanu Dospělovou, DiS. 

Hlasování: Pro: 14, Zdrželo se: 1    

 

14/2022/1a/ZM – Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a 

§ 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, volí předsedou 

kontrolního výboru člena zastupitelstva města pana Marka Kroutila. 

Hlasování: Pro: 14, Zdrželo se: 1     

 

 

 

Ing. Hana Horáková       Ing. Michal Ptáčník            Jitka Urbanová 

     starostka města             ověřovatel usnesení a zápisu            ověřovatel usnesení a zápisu 

 

V Ledči nad Sázavou dne 17. 10. 2022 

Zapsala : Lenka Žáčková     

 


