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Usnesení 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce HORY konaného dne 10.11.2014 od 17:00 hod. 

v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:  7  

Přítomno:      7 

Omluven:     0 

 

Program: 

1) Schválení programu  

2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

3)  Volba starosty a místostarosty 

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

b)  určení způsobu volby starosty a místostarosty 

c) volba starosty 

d) 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 

 

Bod 1) Schválení programu  

Usnesení č: 74/11/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje výše uvedený program ustavujícího zasedání. 

 

Bod 2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

Usnesení č: 75/11/2014 

Zastupitelstvo obce Hory určuje ověřovateli zápisu Lucii Hostašovou a Renatu Pastelákovou. 

 

Usnesení č: 76/11/2014 

Zastupitelstvo obce Hory určuje zapisovatele Milana Pokorného. 

 

Bod 3) Volba starosty a místostarosty 

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

 

Usnesení č: 77/11/2014 

Zastupitelstvo obce Hory v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 

pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva od 10.11.2014 dlouhodobě uvolněn. 

 

Usnesení č: 78/11/2014 

Zastupitelstvo obce Hory určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce nebude člen 

zastupitelstva uvolněn. 
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b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Usnesení č: 79/11/2014 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.  

 

c) volba starosty 

Usnesení č: 80/11/2014 

Zastupitelstvo obce Hory volí starostou obce Milana Pokorného. 

 

d) volba místostarosty 

Usnesení č: 81/11/2014 

Zastupitelstvo obce Hory volí místostarostou Zdeňka Noveka. 

 

Bod 4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Usnesení č: 82/11/2014 

Zastupitelstvo obce Hory zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

 

b) volba předsedy finančního výboru 

Usnesení č: 83/11/2014 

Zastupitelstvo obce Hory volí předsedou finančního výboru Lucii Hostašovou. 

 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

Usnesení č: 84/11/2014 

Zastupitelstvo obce Hory volí předsedou kontrolního výboru Petra Zemana. 

 

d) volba členů finančního výboru 

Usnesení č: 85/11/2014 

Zastupitelstvo obce Hory volí členy finančního výboru Renatu Pastelákovou a Milana 

Nezbedu. 

 

e) volba členů kontrolního výboru 

Usnesení č: 86/11/2014 

Zastupitelstvo obce Hory volí členy kontrolního výboru Romana Švadlenku a Lucii 

Hostašovou. 

 

Bod 5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

zákona o obcích) 

Usnesení č: 87/11/2014 

Zastupitelstvo obce Hory stanovuje, že neuvolněným členům zastupitelstva nebude 

poskytována měsíční odměna. 

 

Usnesení č: 88/11/2014 

Zastupitelstvo obce Hory v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje 

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

7 500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

 

 

 

 

    Milan Pokorný         Zdeněk Novek 

starosta obce Hory    místostarosta obce Hory 

 


