
U S N E S E N Í 

 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlčkovice v Podkrkonoší 

konaného dne 31.10.2018 

 
 

1)      Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší 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 funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ 
zákona o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

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 

f) volba zástupců ve výboru Svazku obcí Plynofikace 

g) volba zástupce v kontrolním výboru Svazku obcí Plynofikace 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o 
obcích) 

6) Diskuse 

 

2) Zastupitelstvo volí počet místostarostů pro volební období 2018-2022 v počtu jeden 

 

3) Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší volí uvolněnou funkcí starostu obce a 

neuvolněnou funkcí místostarostu obce 

 

4) Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší volí uvolněnou starostkou paní  

Bohuslavu Volfovou 

 

5) Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší volí neuvolněným místostarostou  

pana Pavla Prokopa 

 

6) Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší volí finanční i kontrolní výbor tříčlenný 

 

7) Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší volí předsedou finančního výboru 

pana Jaroslava Martinku 

 

8) Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší volí předsedou kontrolního výboru 

paní Štěpánku Kejkrtovou 

 

9) Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší volí členy finančního výboru pana 

Ladislava Chmelíka a pana Karla Možiše 

 

10) Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší volí členy kontrolního výboru 

Jaroslava Otavu a Jaroslava Martince 



 

11) Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší volí zplnomocněným zástupcem obce, 

který bude obec zastupovat ve funkci člena Výboru svazku obcí Plynofikace (IČ 

71184341) pana Pavla Prokopa a zároveň volí náhradníka zplnomocněného 

zástupce, který bude zástupce v odůvodněných případech ve výboru svazku 

zastupovat pana Karla Možiše. 

 

12) Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší volí zástupcem obce, který bude obec 

zastupovat ve funkci člena kontrolního výboru svazku obcí Plynofikace (IČ 

71184341) paní Štěpánku Kejrtovou 

 

13) Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného 

člena zastupitelstva obce ve výši 12.725,-- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována 

ode dne 1.11.2018. 

 

14) Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 

obce ve výši 460,-- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018. 

 

15) Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve 

výši 1340,-- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1.11.2018 

 

16) Zastupitelstvo obce Vlčkovice v Podkrkonoší schvaluje výše uvedená usnesení 

 

 

                     

 

 

     

                                                                                        Zapsala: Eva Bittnerová 

                                                                                                       účetní obce 

 

 

 

Ve Vlčkovicích v Podkrkonoší dne 31.10.2018 


