
                                                                                                                    Příloha č.4                
 

Obec Havlovice 
 

Přehled usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Havlovice, 

konaného v úterý 30.října 2018 od18 hodin v sále kulturního domu v 

Havlovicích. 

 

1.Zastupitelstvo obce schvaluje: 

– ověřovatele zápisu: Martina Dvořáčka a Stanislava Macha 

– program ustavujícího zasedání                                                                            Příloha č.3 

– návrhovou komisi ve složení: 

                              předseda:  Martin Spielberger 

                              členové :   Petr Míl  

                                                Ing. Daniel Švrčina 

 

– že v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích bude pro výkon funkce starosty člen 

zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 

 

 

2.Zastupitelstvo obce volí: 

– starostou obce:             ing. Pavla Dvořáčka 

– místostarostou obce:    Martina Kulta 

– členy rady obce:          Stanislava Macha 

                                                Martina Spielbergera 

                           Martina Dvořáčka 

   

 

3.Zastupitelstvo obce zřizuje: 

– dle § 117 odst.2 a § 84 odst.2 písmene l) finanční a kontrolní výbor v počtu tří členů 

 

 

4.Zastupitelstvo obce volí: 

– předsedou finančního výboru: Martina Spielbergera 

 

            členy finančního výboru:         Ing. Daniela Švrčinu 

                                                             Milana Vodičku 

 

– předsedou kontrolního výboru: Stanislava Macha 

 

            členy kontrolního výboru:        Petra Smékala 

                                                              Mgr. Václavu Balcarovou              

                                                               

 

 

5.Zastupitelstvo obce stanovuje: 

– že v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích bude měsíční odměna za funkci    

neuvolněného člena zastupitelstva obce poskytována místostarostovi, členům rady obce, 

předsedům výborů a komisí a dále všem ostatním zvoleným zastupitelům 

– odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce. 



– odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 

8.500 Kč měsíčně  

 

– odměnu za výkon funkce člena rady obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve 

výši 3.300 Kč měsíčně 

 

– odměnu za výkon funkce předsedy výboru jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve 

výši 1000 Kč měsíčně 

 

– odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, který nevykonává funkci 

místostarosty, člena rady obce, předsedy výboru nebo komise, ve výši 300 Kč měsíčně 

 

_          že v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích při souběhu výkonu několika funkcí se 

odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytne jako součet zastupitelstvem 

stanovených odměn za jednotlivé funkce 

 

 

 

6.Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

– složení slibu členů zastupitelstva obce                                                                    Příloha č. 2 

– odmítnutí složení slibu zastupitelky obce Mgr. Lenky Čepelkové 

– zprávu o činnosti rady obce 

– zprávu o výsledku voleb do zastupitelstva obce 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne 30.10.2018 

 

Zapisovatel: Martin Kult 

 

 

 

 

ing. Pavel Dvořáček                                                                                  Martin Kult 

    starosta obce                                                                                         místostarosta 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: 

 

 Stanislav Mach                                                                                 Martin Dvořáček 


