
U S N E S E N Í  
 

z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Hrádek  

konaného dne 11. listopadu 2010 
 
 

Z a s t u p i t e l s t v o :  
 

1) bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona číslo 
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

 
2) schválilo program dnešního jednání 
 
3) určilo za ověřovatele zápisu paní Jitku Lísovou a pana Jiřího Penu 

 
4) určilo za zapisovatele jednání zastupitelstva Mgr. Alenu Hánovou 
 
5) zvolilo volební komisi ve složení p. František Schwarz,  Bc. Miluše Šmídová a Mgr. 

Stanislav Vrba 
 

6) zvolilo návrhovou komisi ve složení:Mgr. Martin Roučka, paní Dana Řezanková a Ing. 
Michal Klíma 

 
7) stanoví  v souladu s § 84 odst.2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, počet místostarostů  1 (slovy jednoho) 
 
8) stanoví v souladu s § 84 odst.2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, počet členů rady obce 5 (slovy pět) 
 

9) určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, aby starosta obce byl pro výkon své funkce dlouhodobě uvolněn. 

 
10) schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů rady 

 
11) volí v souladu s § 84 odst.2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

starostou obce Ing. Josefa Kutila 
 

12) volí v souladu s § 84 odst.2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
místostarostou obce Mgr. Zdeňka Blažka 

 
13) volí v souladu s § 84 odst.2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

dalším členem rady obce pana Františka Vozku 
 

14) volí v souladu s § 84 odst.2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
dalším členem rady obce paní Danu Řezankovou 

 



15) volí v souladu s § 84 odst.2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
dalším členem rady obce Mgr. Stanislava Vrbu 

 
16) zřizuje dle § 84 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, finanční výbor. 

 
17)  volí v souladu s § 84 odst.2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, předsedou finančního výboru Mgr. Stanislava Vrbu 
 

18) volí v souladu s § 84 odst.2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
za další členy výboru finančního  Bc. Miluši Šmídovou a Mgr. Alenu Hánovou 

 
19) zřizuje dle § 84 odst. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kontrolní výbor. 
 
20)  volí v souladu s § 84 odst.2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, předsedou kontrolního výboru paní Danu Řezankovou 
 
21) volí v souladu s § 84 odst.2. písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 

za další členy výboru kontrolního volí pana Jiřího Penu a pana Stanislava Karase. 
 
22) stanoví v souladu s § 72 a§ 84 odst.2. písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění, výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva, tak jak jsou uvedeny 
v příloze č.1 s platností od 11.11.2010  a  zvolení do funkce.  

 
23) stanoví v souladu s § 77 odst.3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi 
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí 
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna 

 
24) stanoví v souladu s § 84 odst.2. písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 

znění, aby členům zastupitelstva pro výkon jejich funkce byly poskytovány cestovní 
náhrady při výkonu jejích funkce ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 
Stanoví, že starosta, místostarosta, předsedové výborů a komisí a členové zastupitelstva 
mohou pro výkon své funkce používat svá soukromá motorová vozidla. 

 
Zapsala: Mgr. Alena Hánová Dne: 15.11.2010 
 
 
 
 
                                                                                              ___________________________ 
                                                                                                      Ing. Josef Kutil, starosta 
 
 
Ověřili:    Jitka Lísová   ______________________ 
 
 

                      Jiří Pena        ______________________   
 


