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Obec Zdechovice 

Zastupitelstvo obce Zdechovice 
 

Usnesení 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zdechovice, 

konaného dne 10.11. 2014, od 18:00 hodin v tanečním sále Hostince u zámku ve 
Zdechovicích. 

 
 
1.Zastupitelstvo obce Zdechovice určuje ověřovateli zápisu p.Petra Kupku 
a p.Michala Skohoutila a zapisovatelem Štěpánku Kočovou 
 
 
2. Zastupitelstvo obce Zdechovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
I) 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 
II) 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 
III) Zřízení výboru pro veřejné zakázky 
a)schválení náplně práce – příprava zadání a vyhodnocování nabídek 
b)určení počtu členů 
c) volba předsedy výboru pro veřejné zakázky 
d) volby členů výboru pro veřejné zakázky  
IV) Diskuse 
 
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 dlouhodobě uvolněn. 
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5.Zastupitelstvo obce Zdechovice schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty 
postupem uvedeným předsedajícím. 
 
 
6.Zastupitelstvo obce Zdechovice volí členy volební komise:  
p. Petra Kupku, p.Ondřeje Procházku, p.Radomíra Stříšku. 
 
 
7. Zastupitelstvo obce Zdechovice volí starostou Ing. Roberta Chutice. 
 
 
8. Zastupitelstvo obce Zdechovice volí místostarostou p.Ondřeje Procházku. 
 
 
9. Zastupitelstvo obce Zdechovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou pětičlenné. 
 
 
10. Zastupitelstvo obce Zdechovice schvaluje tajný způsob volby předsedů a členů 
výborů. 
 
 
11. Zastupitelstvo obce Zdechovice volí předsedou finančního výboru  
Mgr. Hanu Čeřovskou. 
 
 
12. Zastupitelstvo obce Zdechovice volí předsedou kontrolního výboru  
Ing. Bohuslava Nejerála. 
 
 
13. Zastupitelstvo obce Zdechovice volí členy finančního výboru:  
BcA.Tomáš Rondzík, Petr Kupka, Lenka Nováková, Edita Růžičková. 
 
 
14. Zastupitelstvo obce Zdechovice volí členy kontrolního výboru:  
Radomír Stříška, Lev Matýsek, Michal Skohoutil, Petr Haas. 
 
 
15. Zastupitelstvo obce Zdechovice zřizuje Výbor pro veřejné zakázky. Výbor bude  
5 členný. 
Náplň práce výboru: spolupráce se starostou na zpracování výzev, samostatně otevření 
obálek a vyhodnocení nabídek a doporučení pořadí nabídek pro zastupitelstvo obce. 
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16. Zastupitelstvo obce Zdechovice schvaluje tajný způsob volby předsedy a členů 
Výboru pro veřejné zakázky. 
 
17. Zastupitelstvo obce Zdechovice volí předsedou Výboru pro veřejné zakázky: 
p.Radomíra Stříšku. 
 
 
18. Zastupitelstvo obce Zdechovice volí členy Výboru pro veřejné zakázky:  
Miloš Sotona, Petr Kurka, Jan Mynář, Michal Skohoutil. 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé:  Petr Kupka, v.r.   
 
                      Michal Skohoutil, v.r. 
 
Starosta: Ing. Robert Chutic,  v.r. 
 

Místostarosta: Ondřej Procházka, v.r. 


