
   Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   F r ý d l a n t 
 

U S N E S E N Í 

Ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města 

konaného dne 19. října 2022 

 

Usnesení č. 1/2022 

1. Zastupitelstvo města osvědčuje, že všichni přítomní zvolení členové zastupitelstva 
města složili zákonem předepsaný slib člena zastupitelstva města dle § 69 odst. 2 a 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. 

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje:  
a) ověřovatele zápisu ve složení: Ing. Miroslav Kudrna, Ing. Jakub Altšmíd, 

Ph.D. 

 

b) na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění počet členů rady města v tomto funkčním období ve výši  
7 členů 

 

c) funkci starosty bude vykonávat jeden uvolněný člen zastupitelstva města a 
funkci místostarosty bude vykonávat jeden uvolněný člen zastupitelstva města 

 

d) volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města. 
 

3. Zastupitelstvo města volí:  
     Volební a návrhovou komisi ve složení:  

předseda: David Šárka, DiS. 
členové: Ing. Jakub Altšmíd, Ph.D., Ing Petr Stodola 

 

a) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění do funkce starosty a člena rady města pana Ing. Dana Ramzera 

 

b) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění do funkce místostarosty a člena rady města pana Jiřího 
Stodůlku  

 

c) další členy rady města: Ing. Miroslava Kudrnu, Ing. Petra Stodolu, Ing. Jakuba 
Altšmída, Ph.D., Mgr. Jana Hlávku, Ph.D. a MUDr. Roksolanu Sobotovou 

 

d) předsedu finančního výboru: pana Davida Šárku, DiS. 
a členy finančního výboru ve složení: Ing. Miroslava Kudrnu, Bc. Lubomíra 
Kaplana, Ing. Lucii Martínkovou, Ing. Petra Stodolu, Ing. Hanu Vidnerovou, 
pana Kamila Sochu, Mgr. Lucii Winklerovou, pana Jiřího Havla a Ing. Petru 
Litošovou 

 

e) předsedkyní kontrolního výboru: Ing. Bc. Zuzanu  Wudyovou 

a členy kontrolního výboru ve složení: pana Jana Kizymu, DiS., pana Ondřeje 
Kučeru, Ing. Pavla Holce, pana Jana Mráze a Mgr. Simonu Briestenskou 
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f) předsedkyni školského výboru: Mgr. Lucii Dušánkovou 

a členy školského výboru ve složení: Mgr. Tomáše Lengála, Bc. Hanu 
Roušarovou, Mgr. Renatu Medvědovou, Mgr. Lucii Winklerovou, Mgr. Bc. 
Evu Štrosnerovou, Ing. Bc. Zuzanu Wudyovou a Mgr. Marii Vrkoslavovou  

 

4. Zastupitelstvo města volí oddávající pro volební období 2022 – 2026 ve složení: Ing. 
Miroslava Kudrnu, pana Davida Šárku, DiS., Ing. Petra Stodolu. Starosta a 
místostarosta oddávají ze zákona. 

 

Usnesení č. 2/2022 

1. Zastupitelstvo města pověřuje člena zastupitelstva pana Jiřího Stodůlku, narozeného dne 
, jako náhradníka Ing. Miroslava Kudrnu, narozeného , zastupováním 

obce na jednáních všech řádných a mimořádných valných hromad společnosti Frýdlantská 
vodárenská společnost, a.s., IČ 25496565, se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01, 
která se uskuteční od data tohoto pověření a ukládá starostovi obce Ing. Danu Ramzerovi 
zajistit vystavení příslušného pověření a písmeně informovat Frýdlantskou vodárenskou 
společnost, a.s. o tomto rozhodnutí zastupitelstva. 
2. Zastupitelstvo města navrhuje členem Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, 
a.s. pana Jiřího Stodůlku, narozeného , trvale bytem ,  

, jako zástupce Města v tomto orgánu Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. a 
ukládá svému zástupci na valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.  
 

Usnesení č. 3/2022 

Zastupitelstvo města volí svého zástupce v DSO Mikroregion Frýdlantsko Ing. Dana 
Ramzera, v případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce pana Jiřího Stodůlku. 
 

 

 

Frýdlant 24. 10. 2022 

 

 

                                                                                 

Ing. Dan Ramzer 

starosta města 

 

 

Ověřovatelé:  Ing. Miroslav Kudrna  ……………………………………………………… 

 

           Ing. Jakub Altšmíd, Ph. D. … …….…………......…………………………. 
 


