
USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou 

konaného dne 1. listopadu 2006
1a/2006/ZM

I. Zastupitelstvo města schvaluje :  
1a.2006/1ZM-s)  Zastupitelstvo města  Ledeč nad Sázavou schválilo program ustavujícího 
zasedání ZM dle pozvánky s doplněním bodu 11 a 12.
1a.2006/2ZM-s)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou schválilo přijetí volebního řádu 
pro ustavující zasedání Zastupitelstva města v Ledči nad Sázavou takto :
1) hlasování  o  obsazení  funkce  starosty,  místostarosty,  člena  rady  města,  předsedy 

finančního,  kontrolního  a  osadního výboru  bude  probíhat  v souladu s jednacím řádem 
veřejně,

2) návrhy kandidátů na jednotlivé funkce dle odst. 1 budou předkládány ústně jednotlivými 
volebními stranami,

3) o předkládaných návrzích na obsazení  jednotlivých funkcí dle odst.  1 bude hlasováno 
postupně v abecedním pořadí,

4) o obsazení jednotlivých funkcí dle odst.  1 rozhoduje nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva města.  

II. Zastupitelstvo města stanovuje :  
1a.2006/1ZM-st) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovilo v souladu s ustanovením 
§ 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
počet místostarostů - jeden místostarosta.
1a.2006/2ZM-st) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovilo v souladu s ustanovením 
§ 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
výkon funkce starosty a místostarosty jako funkce uvolněné.
1a.2006/3ZM-st) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou stanovilo v souladu s ustanovením 
§ 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, a 
na základě nařízení vlády č 50/2006 Sb., měsíční odměny neuvolněným zastupitelům Města 
Ledeč nad Sázavou s platností od 1.11.2006 v následujících hodnotách:
za výkon funkce člena rady 1430,- Kč

předsedy výboru (komise)   490,- Kč
člena výboru (komise)   420,- Kč
člena zastupitelstva   150,- Kč

příplatek podle počtu obyvatel     90,- Kč

III. Zastupitelstvo města volí :  
1a.2006/1ZM-v)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou zvolilo dle  § 84 odst. 2 písm. n), 
§ 91 odst. 1 a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění starostou města 

pana Stanislava Vrbu.

1a.2006/2ZM-v)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou zvolilo dle  § 84 odst. 2 písm. n), 
§ 91 odst. 1 a § 103 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění místostarostou 
města  

pana Jaroslava Doležala.
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1a.2006/3ZM-v)  Zastupitelstvo  města Ledeč nad Sázavou zvolilo dle  § 84 odst. 2 písm. n), 
§ 91 odst. 1 a § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění další členy rady 
města :  

paní PaedDr. Ilonu Dokoupilovou, 
pana Martina Píbila a

pana MVDr. Pavla Vrbku.

1a.2006/4ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) a 
§ 117 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění zvolilo předsedou finančního 
výboru člena zastupitelstva města

pana Karla Šrámka.

1a.2006/5ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) a 
§  117  odst.  4  zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v platném  znění  zvolilo  předsedou 
kontrolního výboru člena zastupitelstva města

pana Ing. Jana Drápelu.

1a.2006/6ZM-v)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) a 
§ 117 odst.  4 a § 120 odst.  3  zákona č.  128/2000 Sb.  o obcích v platném znění zvolilo 
předsedou osadního výboru člena zastupitelstva města

pana RNDr. Pavla Policara.

IV. Zastupitelstvo města žádá :  
1a.2006/1ZM-ž)  Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou žádá, aby jednotlivé volební strany 
předložily návrhy na členy finančního, kontrolního a osadního výboru písemně v termínu do 
27. 11. 2006 včetně na podatelnu Městského úřadu, Husovo nám. čp. 7, Ledeč nad Sázavou. 

          Stanislav Vrba     Jaroslav Doležal      
            starosta města           místostarosta    

V Ledči nad Sázavou dne 1. 11. 2006
Zapsala : Lenka Zengerová
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	          		Stanislav Vrba	    			Jaroslav Doležal	     

