Město Hradec nad Moravicí

Usnesení č.

z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí

konaného dne
3. listopadu 2006

ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí.

2.

Město Hradec nad Moravicí

strana usnesení č. 1 ze zasedání ZM
Hradce nad Moravicí ze dne 3. listopadu 2006

Přijatá usnesení :
01.01.2006/ZM
Zastupitelstvo města
stanovilo
zpracovateli zápisu tajemníka úřadu Ing. Václava Žampu a Janu Pastyříkovou.

02.01.2006/ZM
Zastupitelstvo města
zvolilo
ověřovateli zápisu pana Ing. Karla Hanáka a pana Jana Horáka.

03.01.2006/ZM
Zastupitelstvo města
zvolilo
návrhovou komisi pro přípravu usnesení ve složení :
Emil H en n i g

-

předseda

Kateřina O r l í k o v á

-

člen

Bc. Roman K o u k o l

-

člen

04.01.2006/ZM
Zastupitelstvo města
zvolilo
volební komisi pro volby starosty, místostarosty a dalších členů rady ve složení :
Josef V í c h a

-

předseda

Dušan H r b á č

-

člen

Jan C h o v a n e c

-

člen

05.01.2006/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
Jednací řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí.

06.01.2006/ZM
Zastupitelstvo města
schválilo
Volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí pro volbu
starosty, místostarosty a dalších členů rady města - variantu – veřejná volba.
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07.01.2006/ZM
Zastupitelstvo města
stanovilo
pro volební období 2006 – 2010 počet dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města
Hradce nad Moravicí na dva,
starosta města a jeden místostarosta města.

08.01.2006/ZM
Zastupitelstvo města
stanovilo
pro volební období 2006 – 2010 počet členů Rady města Hradce nad Moravicí na sedm.

09.01.2006/ZM
Zastupitelstvo města
zvolilo
pro volební období 2006 – 2010 do funkce starosty města Hradce nad Moravicí:

JUDr. Karel V a l u š e k, bytem na Hrobkách 671, 747 41 Hradec nad Moravicí
(dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva města pro výkon funkce)

10.01.2006/ZM
Zastupitelstvo města
zvolilo
pro volební období 2006 – 2010 na funkci místostarosty města Hradce nad Moravicí:

Ing. Karel H a n á k, bytem Smetanova 673, 747 41 Hradec nad Moravicí
(dlouhodobě uvolněný člen zastupitelstva města pro výkon funkce)

11.01.2006/ZM
Zastupitelstvo města
zvolilo
pro volební období 2006 – 2010 další členy Rady města Hradce nad Moravicí:

Jan H o r á k, bytem Pod Hanuší 426, Hradec nad Moravicí,
Jan C h o v a n e c, bytem Nádražní 676, Hradec nad Moravicí,
Antonín R e ž n a r, bytem Fučíkova 188, Hradec nad Moravicí,
Ing. František S o n n e k, bytem Jakubčovice 105, Hradec nad Moravicí,
Ing. Josef Š t e n c e l, bytem Na Cihelně 127, Hradec nad Moravicí.
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12.01.2006/ZM
Zastupitelstvo města
pověřilo
uzavíráním svateb tyto členy Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí – oddávající:
RNDr. Tomáš G r i m, Ph.D., bytem Zámecká 587, Hradec nad Moravicí,
Jan H o r á k, bytem Pod Hanuší 426, Hradec nad Moravicí.

13.01.2006/ZM
Zastupitelstvo města
stanovilo
termín 2. zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí na 12. prosince 2006.

Zpracoval :
Ing. Václav Žampa, v.r.

Návrhová komise :
Emil Hennig, v.r.
Kateřina Orlíková, v.r.
Bc. Roman Koukol, v.r.

Ing. Karel Hanák, v.r.
místostarosta města

JUDr. Karel Valušek, v.r.
starosta města

