
         OBEC ŽDÍREC - USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ 

 

Usnesení Zastupitelstva obce Ždírec ze dne 19.10. 2022 

 
Přítomno 5 členů zastupitelstva obce, kteří na začátku zasedání složili slib. 

Zastupitelstvo obce na svém zasedání přijalo následující usnesení:  

 

36/22 Schválení programu jednání zastupitelstva obce  

Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání zastupitelstva obce Ždírec 

konaného dne 19.10.2022 v předloženém znění.  
Výsledek hlasování:                   pro 5                proti 0            zdrželi  se 0  

 

37/22 Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 

Zastupitelstvo obce schvaluje jako zapisovatele pana A. Kadlece a ověřovateli 

zápisu paní M. Komárkovou a pana V. Kresteše .  
Výsledek hlasování:                   pro 5                proti 0            zdrželi  se 0  

 

38/22 Určení způsobu volby starosty a místostarosty  

Starostka navrhla veřejný způsob hlasování. 

Zastupitelstvo obce schvaluje veřejný způsob hlasování. 
Výsledek hlasování:                   pro 5                proti 0            zdrželi  se 0  

 

39/22 Rozhodnutí o uvolnění – neuvolnění funkcí 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh, že všechny funkce budou neuvolněné.                                                     
Výsledek hlasování:                   pro 5                proti 0            zdrželi  se 0  

 

40/22 Volba starosty 

Byl podán jeden návrh na paní J. Hlouškovou. 

Zastupitelstvo obce volí starostkou obce J. Hlouškovou.                                                                                      
Výsledek hlasování:                   pro 4                proti 0            zdrželi  se 1- p. Hloušková 

 

41/22 Volba místostarosty 

Byly podány dva návrhy . První pan Z. Zelenka, druhý pan A. Kadlec. 

Pan Zelenka nechce vykonávat funkci místostarosty. 

Zastupitelstvo obce volí místostarostou obce A. Kadlece 
Výsledek hlasování:                   pro 3                proti 1-p. Rampouch        zdrželi  se 1- p. Kadlec 

 

 

42/22 Volba výborů a určení počtu jejich členů 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh zřízení tří výborů. Kontrolního, finančního 

a kulturního se shodným počtem tří členů každého výboru. 
Výsledek hlasování:                   pro 5                proti 0            zdrželi  se 0  

 

 



 

43/22 Volba předsedy finančního výboru 

Byl podán jeden návrh na pana M. Rampoucha.  

 Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru M. Rampoucha. 
Výsledek hlasování:                   pro 4                proti 0            zdrželi  se 1- p. Rampouch 

 

44/22 Volba předsedy kontrolního výboru 

Byl podán jeden návrh na pana Z. Zelenku.  

 Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Z. Zelenku. 
Výsledek hlasování:                   pro 4                proti 0            zdrželi  se 1- p. Zelenka 

 

45/22 Volba předsedy kulturního výboru 

Byl podán jeden návrh na paní J. Kučerovou.  

 Zastupitelstvo obce volí předsedkyní kulturního výboru J. Kučerovou. 
Výsledek hlasování:                   pro 4                proti 0            zdrželi  se 1- p. Kučerová 

 

46/22 Volba členů jednotlivých výborů 

Na členy finančního výboru byli navrženi pan T. Moučka ml. a pan P. Jelínek. 

Na členy kontrolního výboru byli navrženi pan V. Kresteš a pan F.Mizera. 

Na členy kulturního výboru byly navrženy paní L. Pejzlová a paní M. Šnajdrová. 

Zastupitelstvo obce volí tyto navržené členy do jednotlivých výborů. 
Výsledek hlasování:                   pro 5                proti 0            zdrželi  se 0  

 

47/22 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 

Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh. Starosta bude mít maximální 

výši dle přílohy nařízení vlády č.318/2017 Sb. ze dne 11.9.2017 a jeho novel, 

nyní 25 775,- Kč. 

Místostarosta – 12 650,- Kč 

Předsedové výborů – 2 200,- Kč 
Výsledek hlasování:                   pro 5                proti 0            zdrželi  se 0  

 

48/22 Rozpočtové opatření 2/2022 

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh Rozpočtového opatření č.2/2022 

v předloženém znění. Příjmy + 498 115,- Kč a výdaje + 154 150,- Kč. 
Výsledek hlasování:                   pro 5                proti 0            zdrželi  se 0  

 

 

 

 

Antonín Kadlec                                                  Jarmila Hloušková  
Místostarosta obce Ždírec                                                    Starostka obce Ždírec  

 

 

 

 
Vyvěšeno: 20.10.2022  

Sejmuto:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


