
MĚSTO LYSÁ NAD LABEM

Materiál pro: 3. jednání Zastupitelstva města Lysá nad Labem, konané dne 17. 6. 2020

Výbory Zastupitelstva města Lysá nad Labem

Zprávu předkládá: Ing. Karel Otava

Zprávu vypracoval: Kočová Michaela (asistentka tajemnice)

Důvodová zpráva:
Schválením nového Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva města došlo k několika ogranizačním změnám:
a) změna názvu Výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města na Výbor pro správu majetku města
b) změna počtu členů jednotlivých Výborů Zastupitelstva města Lysá nad Labem byla stanovena na 7

Na základě těchto změn vyzval starosta města jednotlivé politické subjekty zastoupené v Zastupitelstvu města k 
návrhům členů do jedlotlivých Výborů. Zástupci jednotlivých politických subjektů zastoupených v Zastupitelstvu města 
do 08.06.2020 doručili na Městský úřad nominační dopisy.

Pro předsedy i členy Výborů Zastupitelstva města je stanovena odměna, a to na 3 000 Kč/předseda a 1 500 Kč/člen, 
odměna bude vyplácena 1 x ročně formou poukazů. Zastupitelů se tato skutečnost netýká, jelikož Zastupitelům města 
odměna za výkon funkce předsedy a člena výboru byla stanovena již dříve, a to v usn. ZM č. 241 ze dne 20.12.2019.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

I. odvolává
k 17.06.2020 dosavadní členy výborů:
a) Kontrolní výbor
b) Finanční výbor
c) Výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města,
které byly zřízené usn. ZM č. 153 ze dne 31.10.2018,

II. jmenuje
a) předsedou Kontrolního výboru Petra Gregora a členy výboru: Petra Zoubka, Jana Grebíka, Františka Jaška, Jaromíra 
Šalka, Marii Novákovou a Michala Melichara,
b) předsedou Finančního výboru Martina Pípala a členy výboru: Davida Kváče, Ingrid Sadílkovou, Josefa Bonaventuru, 
Martina Nováka, Radku Bláhovou a Zuzanu Viktoriovou,
c) předsedou Výboru pro správu majetku města Hynka Fajmona a členy výboru: Karla Otavu jr., Jána Šturma, Marka 
Smejkala, Naďu Tlamichovou, Jindřicha Ertnera a Michala Řezníčka
s účinností od 18.06.2020.

III. stanovuje
odměnu pro předsedu výboru Zastupitelstva města na 3 000 Kč a pro člena výboru Zastupitelstva města na 1 500 Kč, 
odměna bude vyplácena 1x ročně formou poukazů s účinností od 18.06.2020.

Stanovisko k návrhu:
Nebylo projednáváno v žádné komisi ani výboru.

Dosavadní rozhodnutí:
Usnesení č. 153 ze dne 31.10.2018
Zastupitelstvo města

I. z ř i z u j e
a) finanční výbor,
b) kontrolní výbor,
c) výbor pro dostavbu obchvatu a správu majetku města,
d) osadní výbory,



II. s c h v a l u j e
počet členů finančního výboru, kontrolního výboru a výboru pro dostavbu obchvatu a správy majetku města na 11 členů 
a počet členů osadních výborů Byšičky, Dvorce a Řehačka na 5 členů,

III. j m e n u j e
a) předsedou kontrolního výboru p. Mgr. Karla Marka,
b) předsedou výboru pro dostavbu obchvatu a správu majetku města p. Mgr. Hynka Fajmona,
c) předsedou finančního výboru p. Ing. Petra Gregora,
d) předsedou osadního výboru Byšičky p. Josefa Koštíře,
e) předsedou osadního výboru Řehačka p. Martina Koukala.


