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Zápis 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hlína, 

konaného dne 12.11. 2010 od 19:30 hodin. 
 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

 

Zasedání Zastupitelstva obce Hlína (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno 

v 19.30 hodin nejstarším členem nově zvoleného zastupitelstva obce p.Jaromírem 

Kocábem („dále jako „předsedající“).  

 

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení 

členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 

 

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu 

s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, 

konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb 

nebo hlasování (lhůta uplynula dne 29.10.2010, žádný návrh nebyl podán). Informace 

podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Hlína 

zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 5.11 do 12.11. 

Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.  

 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 

1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 9 všech členů 

zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). 

 

* * * 

 

Složení slibu členy zastupitelstva 

 

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné 

členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za 

následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 

obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). 

 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona 

o obcích  

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České 

republiky.“  

a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova 

„slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2)  

 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

* * * 
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Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu p.Annu Hlavoňovou a p.Milana Hoška a 

určil zapisovatele p.Roberta Dudu.   

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající 

možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína určuje ověřovateli zápisu Annu Hlavoňovou a Milana 

Hoška.  

 

Výsledek hlasování:   Pro .....7......  Proti .......0....... Zdrželi se .......2...... 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

 

* * * 

 

Schválení programu: 

 

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací 

zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na 

doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. 

 

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.  

 

Návrh usnesení:  

Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

I) Volba starosty a místostarosty  

 určení počtu místostarostů) 

 určení způsobu volby starosty a místostarosty 

 volba starosty 

 volba místostarosty 

 

II) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

 volba předsedy finančního výboru 

 volba předsedy kontrolního výboru 

 volba členů finančního výboru 

 volba členů kontrolního výboru 

 

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

(§ 72 zákona o obcích)  

IV) Různé   -     jednací řád zastupitelstva 

- schvalování rozpočtových opatření 

- poděkování bývalému členu zastupitelstva 

V)   Diskuse 

 

VI)   Závěr 
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Výsledek hlasování:   Pro .....9.....  Proti ......0....... Zdrželi se ......0....... 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

Bod I - volba starosty a místostarosty: 

 

 

Určení počtu místostarostů:  
 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva  místostarosty. Jiné návrhy nebyly 

vzneseny, proto bylo hlasováno. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 

přítomným občanům sdělit své stanovisko. O slovo se přihlásil zastupitel Miloš 

Dostalý, který v krátkosti zdůvodnil proč je navržena volba dvou místostarostů. Uvedl, 

že obec Hlína jako jedna z mála obcí v kraji má neuvolněné funkcionáře, tedy vše se 

řeší při volných chvílích. Vzhledem k narůstající potřebám při řízení chodu úřadu a 

obce vedla zastupitelstvo vytvořit dva místostarosty úvaha o rozdělení práce na více 

funkcionářů. 

 Žádné další stanovisko vzneseno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína schválilo zvolení dvou  místostarostů. 

Výsledek hlasování:   Pro ......9.....  Proti .......0..... Zdrželi se ......0...... 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

 

 

 

 

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  
 

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty 

a místostarosty veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit 

zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva 

odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány 

a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu 

hlasování. Žádné návrhy nebyly podány. 

Předsedající dále upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, 

případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty. 

O jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž 

po platném zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.  

 

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  
 

Předsedající navrhl zvolit do funkce starosty p.Miloše Dostalého a vyzval členy 

zastupitelstva k podávání dalších návrhů na funkci starosty. Nebyly podány žádné 

další návrhy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům 

sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 
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Zastupitelstvo obce Hlína volí starostou p. Miloše Dostalého. 

Výsledek hlasování:   Pro .....8......  Proti .......0...... Zdrželi se ........1..... 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 

 

 

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“). 

 

Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  
 

Předsedající navrhl zvolit do funkce prvního místostarosty pí. Janu Vašulínovou a 

druhého místostarosty p. ing. Miroslava Pacholíka. Předsedající vyzval členy 

zastupitelstva k podávání dalších návrhů na funkci místostarosty. Žádné další návrhy 

nebyly podány. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína volí místostarostou pí. Janu Vašulínovou 

Výsledek hlasování:   Pro ......8.....  Proti ........0..... Zdrželi se ......1....... 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína volí místostarostou p. ing.Miroslava Pacholíka 

Výsledek hlasování:   Pro ......8....  Proti ........0..... Zdrželi se .......1...... 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

 

 

* * * 

 

Bod II - Zřízení finančního a kontrolního výboru: 

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:  
 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní 

výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období 

výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. 

Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona 

o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 

1 zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, 

pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona 

o obcích). Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, 

místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní 

práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, 

přičemž každý z nich bude mít pět členů. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním 

byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné 

stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 

budou pětičlenné. 
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Výsledek hlasování:   Pro .....9.....  Proti ......0...... Zdrželi se ......0...... 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

 

Volba předsedy finančního výboru:  

 

Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru p. Milana Hoška, 

který tuto funkci zastával již v minulém volebním období. Z řad zastupitelů žádný jiný 

návrh nebyl podán. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína volí předsedou finančního výboru Milana Hoška 

Výsledek hlasování:   Pro ......8....  Proti .......0...... Zdrželi se .......1...... 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

 

 

Volba předsedy kontrolního výboru:  
 

Předsedající navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru p. Jaromíra Kocába, 

který tuto funkci zastával již v minulém volebním období. Z řad zastupitelů žádný jiný 

návrh nebyl podán. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným 

občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína volí předsedou kontrolního výboru Jaromíra Kocába 

Výsledek hlasování:   Pro ......8.....  Proti .......0...... Zdrželi se ........1..... 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

Volba členů finančního a kontrolního výboru:  
 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního 

výboru a finančního výboru. Byly podány následující návrhy:  

Člen zastupitelstva Jaromír Kocáb navrhl zvolit členem kontrolního výboru zastupitele 

obce Marii Čechovou a Tomáše Hoška, z řad občanů obce Petra Matouška a 

Stanislava Musila. 

Člen zastupitelstva Milan Hošek navrhl zvolit členem finančního výboru zastupitele 

obce Annu Hlavoňovou a Roberta Dudu, z řad občanů obce Alenu Fraibergovou a 

Vladislava Vašulína. 

Z řad zastupitelů žádný jiný návrh nebyl podán. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 

nebylo. 

 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína volí členy finančního výboru Annu Hlavoňovou, Roberta 

Dudu, Alenu Fraibergovou a Vladislava Vašulína.  

Výsledek hlasování:   Pro .......9...  Proti ........0..... Zdrželi se .......0...... 
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Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína volí členy kontrolního výboru Marii Čechovou, Tomáše 

Hoška, Petra Matouška a Stanislava Musila 

Výsledek hlasování:   Pro .....9.....  Proti ......0...... Zdrželi se .......0...... 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

 

 

Bod III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 

 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 

zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev, v platném znění, poskytována měsíční odměna ve výši ode dne 

12.11.2010
 
. Předsedající navrhl též měsíční odměnu za výkon funkce starosty obce (§ 

77 odst. 2 zákona o obcích) ve výši 11 740, Kč. Dále navrhl odměnu pro místostarosty 

ve výši 5 140,-Kč, předsedy výborů ve výši 960,-Kč a členy výborů ve výši 680,-Kč. 

Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány žádné návrhy a občané obce 

neuplatnili žádná stanoviska. 

 

 

Návrh usnesení: 

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

stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 

obce ve výši 11 740,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do 

funkce starosty. 

Výsledek hlasování:   Pro .....9.....  Proti .......0..... Zdrželi se .......0..... 

           Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Hlína 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 5 140,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 

zvolení do funkce místostarosty. 

Výsledek hlasování:   Pro .....9.....  Proti .......0..... Zdrželi se .......0...... 

Usnesení č. 13 bylo schváleno. 
 

Předsedající dále navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 

72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce 

členům zastupitelstev, v platném znění, poskytována odměna za výkon funkce 

předsedy výboru ve výši 960,-Kč měsíčně a člena výboru zastupitelstva ve výši 680,-

Kč měsíčně, a to ode dne jejich zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru (§ 77 

odst. 2 zákona o obcích). Před hlasováním nebyly členy zastupitelstva obce podány 

žádné návrhy a občané obce neuplatnili žádná stanoviska. 

 

Návrh usnesení: 

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

stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 960,-Kč 

měsíčně a člena výboru ve výši 680,-Kč měsíčně.  Odměna bude poskytována ode 

dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru. 
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Výsledek hlasování:   Pro .....9.....  Proti ........0..... Zdrželi se ......0...... 

Usnesení č. 14 bylo schváleno. 

 

Bod IV – Různé: 

 

a) jednací řád zastupitelstva obce – předsedající seznámil zastupitele s jednacím řádem 

zastupitelstva a vyzval členy zastupitelstva i přítomné občany k návrhům a 

připomínkám. Žádné vzneseny nebyly.  

 

          Návrh usnesení: 

          Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje „Jednací řád zastupitelstva obce  

          Hlína“ 

         Výsledek hlasování:          Pro návrh:        9       Proti návrhu:     0       Zdržel se:   0 

         Usnesení č. 15 bylo schváleno. 

 

b) pravomoc starosty při rozpočtových opatřeních – předsedající informoval zastupitele o 

nutnosti zavést úpravu při schvalování rozpočtových opatření, kdy dochází ke 

zbytečným nesrovnatelnostem a potížím při komunikaci s krajským úřadem v oblasti 

dodržování rozpočtové kázně. Navrhl, aby starosta měl pravomoc rozpočtové opatření 

schválit po projednání s předsedou finančního výboru a následně předložit 

zastupitelstvu při veřejném zasedání. Z přítomných zastupitelů nebyly k tomuto bodu 

připomínky. 

            Návrh usnesení:  

              Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje pravomoc starosty schválit po projednání  

            s předsedou finančního výboru rozpočtové opatření dle potřeby obecního  

            úřadu a následně předložit k projednán veřejném zasedání zastupitelstva 

          Výsledek hlasování:          Pro návrh:        9       Proti návrhu:     0       Zdržel se:   0 

          Usnesení č. 16 bylo schváleno. 

 

c) poděkování bývalému členu zastupitelstva – předsedající poděkoval panu Jozefu 

Sliackému za jeho dlouholetou činnost a práci pro obec a předal mu plaketu, diplom a 

malý dárek v podobě knihy  

 

d) předpokládané zaměření činnosti zastupitelstva v následujícím volebním období 

Starosta obce seznámil přítomné s programovým prohlášením zastupitelstva obce 

Hlína: 

1. oblast výstavby  

- podnikat veškeré potřebné kroky k realizaci akce odkanalizování  

      obce 

- pokračovat v jednání a v realizaci akce chodník kolem komunikace 

395/2 

- prodloužení komunikace a inženýrských sítí v části Křenová 

- pokračování v opravách obecní budovy č.p. 49 

- provést ekonomickou rozvahu na výhodnost a provozní náklady 

výstavby kulturního sálu za obecním úřadem 

-      pokračovat v úpravách veřejných prostranství, budování chodníků,     

výsadby zeleně 

- realizovat za podpory dotačních titulů akci úprava okolí Rozhledny 

V.M. na Hlíně a zabezpečení chodu rozhledny 
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2. oblast kultury, sportu a památkové péče 

 

- podporovat činnost zájmových kroužků (výtvarný, babinec, 

divadelní) 

- podporovat a rozvíjet sportovní činnost v obci – cvičení žen, joga, 

nohejbal, stolní tenis a další 

- rozšíření sportovního hřiště za obecním úřadem 

- podpora společenským organizacím v obci 

- dokončení opravy sousoší u kostela v zahrádce  

- oprava hřbitovní zdi 

- opravy křížků kolem obce 

          

3. oblast požární ochrany 

        

- nadále pokračovat v nastoupeném trendu podpory SDH Hlína 

- zabezpečení materiálové výbavy 

 

4.  oblast státní správy   

 

- zdokonalovat činnost obecního úřadu vzhledem k občanům 

- sledovat možnosti získávání dotací na různé projekty v obci 

 

 

 

 

Bod V - Diskuse 

 

Host zasedání:  p.Vodák Ladislav 

Vznesl dotaz zda obec uvažuje o zakoupení nějaké zahradní techniky na odvážení smetí, 

posečené trávy a dalších 

Odpověď starosta: 

Ano zastupitelstvo o této možnosti jedná a v současné době probíhá průzkum nabízených 

strojů 

Host zasedání:  p.Sedlák Tomáš 

Vznesl dotaz na to jak budou zabezpečeny nové montované garáže na odpadním dvoře a co 

v nich bude skladováno 

Odpověď starosta: 

Garáže jsou určeny pro skladování drobného hmotného majetku obce jako jsou stoly, lavice, 

popelnice, stany, desky  atd. a podle toho bude také zvolen způsob zabezpečení. 

 

* * * 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.50 hodin. 
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Výpis usnesení ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hlína konaného 

12.listopadu 2010 

 

1.  Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje ověřovatele zápisu Annu Hlavoňovou a Milana 

Hoška.  

Výsledek hlasování:   Pro .....7......  Proti .......0....... Zdrželi se .......2...... 

 

      2.  Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje následující program ustavujícího zasedání 

 Výsledek hlasování:   Pro .....9.....  Proti ......0....... Zdrželi se ......0....... 

 

            3.  Zastupitelstvo obce Hlína schváluje zvolení dvou  místostarostů. 

Výsledek hlasování:   Pro ......9.....  Proti .......0..... Zdrželi se ......0...... 

 

            4.   Zastupitelstvo obce Hlína volí starostou p. Miloše Dostalého. 

Výsledek hlasování:   Pro .....8......  Proti .......0...... Zdrželi se ........1..... 

 

5.  Zastupitelstvo obce Hlína volí místostarostou pí. Janu Vašulínovou 

Výsledek hlasování:   Pro ......8.....  Proti ........0..... Zdrželi se ......1....... 

 

6.  Zastupitelstvo obce Hlína volí místostarostou p. ing.Miroslava Pacholíka 

Výsledek hlasování:   Pro ......8....  Proti ........0..... Zdrželi se .......1...... 

 

7.  Zastupitelstvo obce Hlína zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 

budou pětičlenné. 

Výsledek hlasování:   Pro .....9.....  Proti ......0...... Zdrželi se ......0...... 

 

8.   Zastupitelstvo obce Hlína volí předsedou finančního výboru Milana Hoška 

            Výsledek hlasování:   Pro ......8....  Proti .......0...... Zdrželi se .......1...... 

 

9.   Zastupitelstvo obce Hlína volí předsedou kontrolního výboru Jaromíra Kocába 

Výsledek hlasování:   Pro ......8.....  Proti .......0...... Zdrželi se ........1..... 

 

          10.  Zastupitelstvo obce Hlína volí členy finančního výboru Annu Hlavoňovou, Roberta   

                 Dudu, Alenu Fraibergovou a Vladislava Vašulína.  

Výsledek hlasování:   Pro .......9...  Proti ........0..... Zdrželi se .......0...... 

 

           11.  Zastupitelstvo obce Hlína volí členy kontrolního výboru Marii Čechovou,  

                 Tomáše Hoška, Petra Matouška a Stanislava Musila 

Výsledek hlasování:   Pro .....9.....  Proti ......0...... Zdrželi se .......0...... 

       

12.  Zastupitelstvo obce Hlína v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o   

                  obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena   

                  zastupitelstva obce ve výši 11 740,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode  

                  dne zvolení do funkce starosty. 

Výsledek hlasování:   Pro .....9.....  Proti .......0..... Zdrželi se .......0..... 

 

13. Zastupitelstvo obce Hlína 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 5 140,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode  
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       dne zvolení do funkce místostarosty. 

              Výsledek hlasování:   Pro .....9.....  Proti .......0..... Zdrželi se .......0...... 

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

         o obcích stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve    

         výši 960,-Kč měsíčně a člena výboru ve výši 680,-Kč měsíčně.  Odměna bude  

         poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru. 

     Výsledek hlasování:   Pro .....9.....  Proti ........0..... Zdrželi se ......0...... 

 

              15.   Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje „Jednací řád zastupitelstva obce  

                      Hlína“ 

                 Výsledek hlasování:   Pro návrh:  … 9 … Proti návrhu: … 0 …   Zdržel se: …0…   

 

              16.    Zastupitelstvo obce Hlína schvaluje pravomoc starosty schválit po projednání  

                       s předsedou finančního výboru rozpočtové opatření dle potřeby obecního  

                       úřadu a následně předložit k projednán veřejném zasedání zastupitelstva 

                  Výsledek hlasování:   Pro návrh:  … 9 … Proti návrhu: … 0 …   Zdržel se: …0…   

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 18.11.2010 

 

 

Zapisovatel:            Robert    DUDA                       …………………………………….. 

 

 

Ověřovatelé:             Anna HLAVOŇOVÁ             ……………………………………..   

 

 

          Milan HOŠEK                        …………………………………….. 

 

 

Starosta:                    Miloš DOSTALÝ                   …………………………………….. 

 

 

     Přílohy zápisu: 

 

1) Prezenční listina 

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce 

3) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o obcích 

 


