
USNESENÍ č. 1  

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Pstruží 

konaného dne 31.10.2018 
 

 

Zastupitelstvo obce Pstruží pod číslem 

 

1/1/2018 – zastupitelstvo obce schvaluje program ustavujícího zasedání s doplněním bodu  . 

Převedení pravomoci k provádění rozpočtových změn na radu obce 

 

2/1/2018 – zastupitelstvo obce Pstruží schvaluje návrhovou komisi: Vlasta Pečenková, Vít Běčák, 

zapisovatelka Ing. Silvie Vávrová 

 

3/1/2018 – zastupitelstvo obce Pstruží schvaluje ověřovatele zápisu: Libor Kresta, Marie Bialková 

 

4/1/2018 – zastupitelstvo obce schvaluje veřejný způsob hlasování o volbě starosty, místostarosty, 

včetně volebního řádu 

 

5/1/2018 – zastupitelstvo obce pstruží v souladu s § 84 odst. 2 písm. k)  zákona o obcích určuje, že  

pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

 

6/1/2018 – zastupitelstvo obce Pstruží volí starostou obce:  Ing. Vaněk Milan 

    

 

7/1/2018 – zastupitelstvo obce Pstruží volí místostarostou obce: Kaňa Rudolf 

 

 

8/1/2018 – zastupitelstvo obce Pstruží volí členy rady: 

         Vít Běčák    

         Libor Kresta 

         Jiří Bražina 

 

9/1/2018 – zastupitelstvo obce Pstruží zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

- zastupitelstvo obce pstruží volí předsedou finančního výboru:   

     Mgr. Štěrbová Kamila 

 

 

- zastupitelstvo obce pstruží volí předsedou kontrolního výboru:   

Petr Krkoška 

 

- zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru: 

Huser Zdeněk 

Mgr. Šigut Adam 

 

- zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru: 

Knebel Radim 

    Běčák Vít 

 



 

 

10/1/2018 – zastupitelstvo obce Pstruží v souladu s § 2 a § 84 odst. 2 písmene n) zákona o obcích  

stanovuje odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce za výkon funkcí dle přílohy. 

 

Odměny náleží ode dne zvolení do funkce. Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna 

neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle 

rozhodnutí zastupitelstva obce náleží nejvyšší odměna. 

 

11/1/2018 – zastupitelstvo obce Pstruží schválilo převedení pravomocí k provádění rozpočtových 

změn bez omezení na radu obce. 

 

 

 

 

 

Pstruží, 31.10.2018 

 

Ověřovatelé zápisu:  Libor Kresta     ………………… 

     

    Marie Bialková  …………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________     _____________________ 

 Rudolf Kaňa       Ing. Milan Vaněk 

 místostarosta       starosta 

 

 


