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Usnesení  
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva m ěsta Jeví čko 

konaného dne 5. listopadu 2014 
 

U/1  Zastupitelstvo   u r č u j e : 

a) zapisovatelku zápisu ustavujícího zasedání Petru Minaříkovou a ověřovatele zápisu Pavlu 
Konečnou a Ing. Jaroslava Zezulu, 

b) pro výkon funkce starosty (v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) a m), zákona o obcích) 
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, 

c) pro výkon funkce místostarosty (v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. k) a m), zákona 
o obcích) bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, 

 

U/2  Zastupitelstvo   s c h v a l u j e : 

a) program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města (dále ZM) Jevíčko, 

b) využití dosavadního Jednacího řádu ZM Jevíčka, který byl schválen na 3. zasedání ZM Jevíčko 
dne 21. 12. 2006, v platném znění včetně dodatků, 

c) volební komisi ve složení: Bc. Jan Finsterle, Mgr. Jana Junková, Mgr. Miloslav Parolek 
a Mgr. Rudolf Beran, 

d) návrhovou komisi pro usnesení ve složení: Ing. František Bušina, Mgr. Zdeněk Klein a Martin 
Pávek,  

e) volební řád pro volbu starosty, místostarosty a ostatních členů rady města, 

f) zvolení jednoho místostarosty, 

g) tajný způsob volby starosty, místostarosty a členů rady města,  

h) zásady pro stanovení odměn členům zastupitelstva města, předsedům a členům výborů a komisí 
v Jevíčku, 

 

U/3  Zastupitelstvo   v o l í : 

a) starostu města Jevíčko Dušana Pávka, dipl. um., 

b) místostarostu města Jevíčko Mgr. Miroslava Šafáře, 

c) členy rady města Mgr. Miloslava Parolka, Bc. Jana Finsterleho a Mgr. Rudolfa Berana, 

 

U/4  Zastupitelstvo   b e r e   n a   v ě d o m í : 

a) složení slibu bez výhrady všemi 14 přítomnými členy Zastupitelstva města Jevíčko. 

 

 

 

 Dušan Pávek, dipl. um., v. r.  Mgr. Miroslav Šafář, v. r.  
 starosta místostarosta 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 6. 11. 2014 
Sejmuto: 24. 11. 2014 


