
 

 

 

 

Obec Zdechovice 
Zastupitelstvo obce Zdechovice 

Výpis usnesení 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zdechovice, 

konaného dne 5.11.2018, od 18:00 hodin. 

 

1. Zastupitelstvo obce Zdechovice určuje ověřovateli zápisu T.Rondzíka a M.Sotonu a 
zapisovatelem Štěpánku Kočovou. 

 
2.Zastupitelstvo obce Zdechovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§95, odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Volba starosty a místostarosty 

a/ určení počtu místostarostů 
b/ určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako     
    dlouhodobě uvolnění (§71 zákona o obcích) 
c/ určení způsobu volby starosty a místostarosty a případně zvolení volební  
    komise 
d/ volba starosty 
e/ volba místostarosty 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a/ určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b/ volba předsedy finančního výboru 
c/ volba předsedy kontrolního výboru 
d/ volba členů finančního výboru 
e/ volba členů kontrolního výboru 

5) Rozhodnutí  o odměnách  za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, výborů a 
komisí 

* * * 
3.Zastupitelstvo obce Zdechovice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

 

4.Zastupitelstvo obce Zdechovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, 
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 

 

5.Zastupitelstvo obce Zdechovice schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty, 
předsedů a členů obou výborů postupem podle návrhu p.R.Stříšky.  

 

6. ZO schvaluje 3člennou volební komisi  
 
7.Zastupitelstvo obce Zdechovice volí starostou Radomíra Stříšku 

 
8.Zastupitelstvo obce Zdechovice volí místostarostou Ondřeje Procházku 

 
9.Zastupitelstvo obce Zdechovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou pětičlenné. 

 
 



 

 

10.Zastupitelstvo obce Zdechovice volí předsedou finančního výboru p.Tomáše Rondzíka 

 
11. Zastupitelstvo obce Zdechovice volí předsedou kontrolního výboru Roberta Formana 

 
    12. Zastupitelstvo obce Zdechovice volí členy finančního výboru: Mgr. Hanu Čeřovskou,  

     Editu Růžičkovou, Valerii Vánišovou, Ing. Kateřinu Kočovou. 

 
     13.Zastupitelstvo obce Zdechovice volí členy kontrolního výboru Ing.Bohuslava Nejerála,     
     Ing.Miloše Sotonu, Michala Skohoutila,  Lukáše Smolíka   

 
14. Zastupitelstvo obce Zdechovice v souladu s §72 odst. 2 a §84 odst. 2 písm. n) zákona o 
obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce a členům 
výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva ve výši stejné jako v předchozím volebním 
období  
Zápis byl vyhotoven dne: 6.11.2018 

Zapisovatel: Štěpánka Kočová 

 

Ověřovatelé:  

Ing. Miloš Sotona, dne .......7.11.2018  

BcA.Tomáš Rondzík,  dne .....7.11.2018  

Radomír Stříška, starosta, dne …7.11.2018  

  

 


