Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Vilémovice konaného dne
24. 10. 2022
Zahájení 18:00 hodin
Přítomni: Caha V., Ing. Popek J., Koukalová B., Doležal Z., Svoboda L., Ing. Kotoun J., Pojer
J.
Program: 1) určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) složení slibu členů zastupitelstva obce
3) schválení programu
4) volba starosty a místostarosty
5) zřízení finančního a kontrolního výboru
6) rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích, příloha k nařízení vlády č. 318/2017 sb.)
7) schválení platů zastupitelů
8) úprava rozpočtu
9) odchodné

Usnesení: 1) Předsedající navrhl ověřovatele zápisu p. Pojera J. a p. Svobodu L.,
zapisovatelem byla zvolen p. Caha V.
2) Po přečtení slibu předsedajícím (podle § 69 odst. 2 zákona o obcích) a
společným pronesením slova „slibuji“ složili členové zastupitelstva obce slib,
který potvrdili svým podpisem. Členové zastupitelstva obce obdrželi osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva obce.
3) Všichni členové zastupitelstva schválili navrhovaný program, 7-0-0
4) Volba starosty i místostarosty obce proběhla veřejným hlasováním. Všechny
funkce budou vykonávány jako neuvolněné. Počet místostarostů jeden.
neuvolněným starostou byl zvolen Ing. Popek J., 5-0-2,
neuvolněným místostarostou byl zvolen p. Caha V., 4-0-3
Po zvolení starosty předal předsedající vedení schůze nově zvolenému starostovi.
5) Zastupitelstvo obce zvolilo finanční a kontrolní výbor:
předseda finančního výboru - Koukalová B.,6-0-1
členové finančního výboru - Ing. Kotoun J. a Svoboda L., 5-0-2
předseda kontrolního výboru - Pojer J.,6-0-1
členové kontrolního výboru – Doležal Z.. a Koukalová B. 7-0-0
6) Zastupitelstvo obce navrhlo svým neuvolněným členům za výkon funkce
měsíční odměny (§ 72 zákona o obcích, příloha k nařízení vlády č. 318/2017
sb.) v následující výši.
-starosta 19 500,- Kč. hrubého
-místostarosta 13 000,- Kč. hrubého
-předsedové výborů 1 500,- Kč. hrubého

-členové výborů 1000,- Kč hrubého
– navrhnuté odměny byly schváleny hlasováním 6-1-0
7) Zastupitelstvo obce schválilo že všechny odměny budou vypláceny od
24.10.2022. 7-0-0
8) Úprava rozpočtu na vydání pro volby rozpočtové opatření č.4. 7-0-0
9) Navýšení rozpočtu na zvýšené mzdy zastupitelům obce, rozpočtové opatření
č.4. 7-0-0
10) Zastupitelstvo obce prověřilo splnění zákonných podmínek pro přiznání
odchodného dle § 77 a 78 zákona č. 128/200 Sb. o obcích pro bývalého
místostarostu Leoše Svobodu. Odchodné je stanoveno dle zákona ve výši 1+3
platy t.j. 32 800,- hrubého 6-0-1

Zasedání ukončeno 20:00 hodin
Zapsal: Caha V.
Ověřil: Pojer J., Svoboda L.
Starosta: Ing. Popek J.

