
Obec Starý Mateřov 

Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov 

Výpis usnesení z: 

 

Zápis 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, 

konaného dne 3. listopadu 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě 
 

 

Návrh usnesení:  

 

Zastupitelstvo obce Starý Mateřov schvaluje následující upravený program ustavujícího 

zasedání: 

 

1) Volba starosty a místostarosty 

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

uvolněné (podle ustanovení § 71 zákona o obcích) 

b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

c) volba starosty 

d) volba místostarosty 

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) volba předsedy finančního výboru 

b) volba předsedy kontrolního výboru 

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

(§ 72 zákona o obcích)  

4) Různé 

a) výše výdajů (Kč), o které může starosta rozhodovat 

b) uvádět jmenovitě, kdo jak hlasoval 

5) Diskuse 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7   Proti 0  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 1/2014-18 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

 

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

že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 5      Proti  2 (Pilný, Doležal)    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 2/2014-18 bylo schváleno. 

 

 

 



Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo obce Starý Mateřov schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty 

zvednutím ruky. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7      Proti  0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 3/2014-18 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Starý Mateřov volí starostou pana Pavla Sehnoutka. 

Výsledek hlasování:   Pro 5  Proti 2 (Pilný, Doležal)  Zdrželi se 0 

Usnesení č. 4/2014-18 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Starý Mateřov volí místostarostou paní Vladislavu Huňáčkovou. 

Výsledek hlasování:   Pro 4      Proti 3 (Pilný, Doležal, Janda)   Zdrželi se 0 

Usnesení č. 5/2014-18 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Starý Mateřov volí předsedou finančního výboru pana Ing. Jana 

Volhejna. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 4    Proti 0    Zdrželi se 3 (Volhejn, Pilný, Doležal) 

Usnesení č. 6/2014-18 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Starý Mateřov volí předsedou kontrolního výboru pana Aleše Jandu. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 4    Proti 0      Zdrželi se 3 (Doležal, Janda, Pilný) 

Usnesení č. 7/2014-18 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Starý Mateřov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění stanoví měsíční odměnu za výkon 



funkce předsedy kontrolního výboru zastupitelstva obce ve výši Kč 1.000,-. Odměna bude 

poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 6             Proti 0      Zdržel se 1 (Janda) 

Usnesení č. 8/2014-18 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Starý Mateřov v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 

128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění stanoví měsíční odměnu za výkon 

funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce v maximální výši dle 

nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, 

v platném znění. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 1 (Sehnoutek)  Proti 0    Zdrželi se 6 

Usnesení nebylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Starý Mateřov schvaluje výši výdajů, o které může rozhodovat starosta 

obce, na Kč 100.000,-. O výdajích nad Kč 100.000,- bude rozhodovat zastupitelstvo. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 9/2014-18 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení: 

Zastupitelstvo obce Starý Mateřov schvaluje jmenovité uvádění zastupitelů při hlasování  

o usneseních. 

 

Výsledek hlasování:   Pro 7    Proti 0    Zdrželi se 0 

Usnesení č. 10/2014-18 bylo schváleno. 


