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USNESENÍ 
 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce HORY konaného dne 17.10.2022 

od 16:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hory 
 

 

 

Celkový počet členů zastupitelstva:   7 

Přítomno:   7 členů zastupitelstva 

Omluven:      0    

 

 

Program: 

1) Zahájení zasedání zastupitelstva 

2) Schválení programu  

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

4)  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 

5) 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 

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

zákona o obcích) 

7) Diskuze 

 

 

Bod 2) Schválení programu  

Usnesení č. 49/10/2022  

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje výše uvedený program ustavujícího zasedání. 

 

Bod 3) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

Usnesení č. 50/10/2022 

Zastupitelstvo obce Hory určuje ověřovateli zápisu Karla Špeciána a Miroslava 

Hradílka a zapisovatelku Věru Javůrkovu. 
 
Bod 4) Volba starosty a místostarosty 

Usnesení č. 51/10/2022 

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 17.10.2022 uvolněn. 

Usnesení č. 52/10/2022 

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

zastupitelstva neuvolněn. 

a) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

Usnesení č. 53/10/2022 

Zastupitelstvo obce Hory schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.  
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b) volba starosty 

Usnesení č. 54/10/2022 

Zastupitelstvo obce Hory volí starostkou obce Hory Lucii Hostašovou. 

c) volba místostarosty 

Usnesení č. 55/10/2022 

Zastupitelstvo obce Hory volí místostarostou obce Hory Jana Palečka. 

 

Bod 5) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

Usnesení č. 56/10/2022 

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

tříčlenné. 

b) volba předsedy finančního výboru 

Usnesení č. 57/10/2022 

Zastupitelstvo obce Hory volí předsedou finančního výboru Václava Kolínka. 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

Usnesení č. 58/10/2022 

Zastupitelstvo obce Hory volí předsedou kontrolního výboru Karla Špeciána. 

d) volba členů finančního výboru 

Usnesení č. 59/10/2022 

Zastupitelstvo obce Hory volí členy finančního výboru Miroslava Hradílka a Lucii 

Kadlecovou. 

e) volba členů kontrolního výboru 

Usnesení č. 60/10/2022 

Zastupitelstvo obce Hory volí členy kontrolního výboru Lucii Kadlecovou a Vladimíra 

Valeše. 

 

Bod 6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

zákona o obcích) 

Usnesení č. 61/10/2022 

Zastupitelstvo obce Hory stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 1 300 Kč za měsíc. Odměna bude poskytnuta ode dne přijetí 

tohoto usnesení a v případě nového člena zastupitelstva obce (nebo nástupu náhradníka 

na uvolněný mandát) ode dne složení slibu. 

Usnesení č. 62/10/2022 

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 za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 

zvolení do funkce místostarosty. 

 

 

 
…………………………….           ………………………………. 

       Lucie Hostašová                             Jan Paleček 

    starostka obce Hory     místostarosta obce Hory 

 

 

Vyvěšeno: 18.10.2022  

Sejmuto: 4.11.2022 


