
O B E C  S M O L N I C E 
se sídlem Smolnice č.p. 104 PSČ 439 14 

 
 

USNESENÍ 01/2018 
 

Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SMOLNICE KONANÉHO 
DNE 30. 10. 2018 

 
 

Zastupitelstvo obce Smolnice schvaluje  na ustavujícím zasedání tato usnesení: 
 
1) Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva obce Smolnice 
 
2) Zastupitelstvo obce Smolnice určuje ověřovateli zápisu paní Alenu Juglovou a pana  
     Václava Pecinku a zapisovatelem paní Marii Švajcrovou 
 
3) Zastupitelstvo obce Smolnice 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 
         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 
          (§ 72 zákona o obcích) 
     6) Diskuse 
 
4) zastupitelstvo obce Smolnice schvaluje zvolení jednoho místostarosty 
 
5) zastupitelstvo obce Smolnice schvaluje v souladu s § 84 odst. 2. písm. k) zákona o obcích, 
    že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 
 
6) zastupitelstvo obce Smolnice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty 
 



7) zastupitelstvo obce Smolnice volí starostou obce Smolnice Vladimíra Marka 
 
8) zastupitelstvo obce Smolnice volí místostarostou obce Smolnice Josefa Roháče 
 
9) zastupitelstvo obce Smolnice zřizuje finanční a kontrolní výbor, přičemž oba výbory  
    budou tříčlenné 
 
10) zastupitelstvo obce Smolnice volí předsedou finančního výboru Ing. Marii Hefnerovou 
 
11) zastupitelstvo obce Smolnice volí předsedou kontrolního výboru pana Ladislava Zofa 
 
12) zastupitelstvo obce Smolnice volí 
     
     a) členy finančního výboru: Alenu Juglovou a Václava Pecinku 
     b) členy kontrolního výboru: Josefa Vecka a Zdeňka Frice 
 
13) Zastupitelstvo obce Smolnice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona  
       o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů  
       zastupitelstva obce takto: 

  
Funkce Měsíční částka  Jména zastupitele 
Místostarosta 
 

22.134,- Josef Roháč 

Předseda výboru 
 

2.459,- Marie Hefnerová 
Ladislav Zof 

Člen výboru  
 

2.049,- Václav Pecinka 
Josef Vecko 
Zdeněk Fric 
Alena Juglová 

Člen zastupitelstva 
Bez dalších funkcí 

1.230,- Jaroslav Pelcman 

 
Tato odměna bude poskytována od 1. 11. 2018. Zastupitelstvo obce Smolnice v souladu  
s § 77 odst. 3. písm. b) zákona o obcích stanovuje, že při souběhu výkonu několika funkcí se 
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce Smolnice poskytne pouze za výkon 
funkce, za níž podle rozhodnutí náleží nejvyšší odměna. 
 
Zastupitelstvo obce Smolnice bere na vědomí 
- vyplacení odchodného pro odstupujícího místostarostu ve výši 1+3 měsíční platy 
- připomínky občanů 
 
 
 
 
…………………………………………………                           …………………………………………………… 
Vladimír Marek                                                                  Josef Roháč 
starosta obce Smolnice                                                    místostarosta obce Smolnice 
 
ve Smolnici 1. 11. 2018 


