
 

 Přehled usnesení  

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Stará Ves nad Ondřejnicí, 

konaného 5. 11. 2018 v hasičské zbrojnici ve Staré Vsi n. O. 

 
1/011118 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

- Složení slibu všech členů ZO podle § 69 odst. 2/ Zákona o obcích 

 
     2/011118  Zastupitelstvo obce schvaluje: 

- program  jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

- ověřovatele a zapisovatelku zápisu jednání  

- Jednací a Volební řád pro ustavující zasedání zastupitelstva obce 

- Složení volební a návrhové komise 

 

3/011118  Zastupitelstvo obce volí podle § 84 odst. 2/ písm. m/ Zákona o obcích: 

- Starostu obce ing. Dalibora Dvořáka, nar. ……… 

    

     4/011118  Zastupitelstvo obce volí podle § 84 odst. 2/ písm. m/ Zákona o obcích: 

- Místostarostu obce Mgr. Jaromíra Chvostka, nar. ………. 

 

5/011118  Zastupitelstvo obce volí podle § 84 odst. 2/ písm. m/ Zákona o obcích 

- Další členy rady obce – ing. Radislav Folta, ing. Jan Menšík,  

p. Slavoj Palička 

 

      6/011110 V souladu s ustanovením § 84 odst. 2/ písm. l/ Zákona č. 128/2000 Sb. o 

obcích a)   zřizuje: 

- finanční výbor v počtu 5 členů 

- kontrolní výbor v počtu 3 členů 

 

b) volí do funkce 

1. předsedu finančního výboru – ing. Petr Šupík 

2. členy finančního výboru –  RNDr. Michal Janošek Ph.D., Ing. Yvona 

Korpasová, p. Otakar Mlčoch, Mgr. Vladimír Pavlosek 

 

3. předsedu kontrolního výboru – Ing. Ivo Trybulovský 

4. členy kontrolního výboru –  p. Pavel Folta, p. Slavoj Palička 

   

7/011110 Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu § 72  Zákona č. 128/2000 Sb. O 

obcích svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc 

v následujících částkách:  

 

Člen zastupitelstva obce        1 200,- Kč 

Člen ZO + člen komise (výboru)             2 000,- Kč 

Člen ZO + předseda komise (výboru)           2 500,- Kč 

Člen ZO + člen RO + člen komise (výboru)   7 000,- Kč 

Člen ZO + člen RO + předseda komise (výboru)  7 500,- Kč 

  Neuvolněný místostarosta obce                       22 200,- Kč 

  Člen rady       5 000,- Kč 

  Předseda komise + člen komise (výboru)   4 500,- Kč 



 

Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě 

nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce 

bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích 

změn obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne 

zvolení do příslušné funkce. 

 

 

 

 

Ve Staré Vsi n. O., 6. 11. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………..           ………………………………………. 

     Ing. Dalibor Dvořák, starosta obce                   Mgr. Jaromír Chvostek, místostarosta obce 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


