
              Upraveno dle Zák.č.106 o svobodném  přístupu k informacím  

 

        Usnesení  z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce  

                     Dolní Třebonín, konaného dne 14.října  2022. 

 

 

 

Usnesením č.1/2022  zastupitelstvo obce schvaluje zprávu volební  a mandátové 

komise o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dolní Třebonín. 

 

Usnesením č.2/2022 zastupitelstvo obce schvaluje pana  Pavla Ševčíka do 

funkce uvolněného starosty obce Dolní Třebonín  

 

Usnesením č.3/2022 zastupitelstvo obce schvaluje pana  Stanislava Kříže  do 

funkce neuvolněného zástupce  starosty obce Dolní Třebonín 

 

Usnesením č.4/2022 zastupitelstvo obce schvaluje pana Františka Kořenského  

do funkce neuvolněného   člena rady obce Dolní Třebonín  

 

Usnesením č.5/2022 zastupitelstvo obce schvaluje pana Tomáše Rytíře  do 

funkce neuvolněného člena rady obce Dolní Třebonín  

 

Usnesením č.6/2022 zastupitelstvo  obce schvaluje pana Ing.arch.Ladislava 

Nováčka do funkce člena rady obce Dolní Třebonín 

 

Usnesením č.7/2022 zastupitelstvo obce schvaluje zřízení finančního a 

kontrolního výboru,  oba dva výbory budou  mít  3 členy. 

 

Usnesením č.8/2022 zastupitelstvo obce schvaluje pana Mgr.Jana Švece  do 

funkce předsedy finančního výboru. 

 

Usnesením č.9/2022 zastupitelstvo  obce schvaluje pana Martina Válka 

 jako člena finančního výboru 

 

Usnesením č.10/2022 zastupitelstvo obce schvaluje pana  Mgr.Lubora Mrázka 

jako člena finančního výboru 

 

Usnesením č.11/2022 zastupitelstvo  obce  schvaluje pana Václava Dršku   

předsedou kontrolního  výboru. 

 

 

Usnesením č.12/2022  zastupitelstvo obce schvalují pana Jana Rathouze  

2 jako člena kontrolního výboru 



 

Usnesením č.13/2022  zastupitelé obce schvaluje pana Mgr.Romana Kurze jako 

člena kontrolního výboru 

 

Usnesením č.14/2022  zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu pro 

neuvolněného zástupce starosty obce ve výši 13.000,- Kč hrubého  s 

platností od 14.10.2022.  

 

Usnesením č.15/2022 zastupitelstvo obce schvaluje pro neuvolněné členy 

zastupitelstva-členy rady  měsíční odměnu ve výši  6.236,- Kč hrubého s 

platností od 14.10.2022 

 

Usnesením č.16/2022 zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu pro 

neuvolněné členy zastupitelstva – předsedy výboru nebo komise rady  ve výši   

3.168,- Kč hrubého s platností od 14.10.2022. 

 

Usnesením č.17/2022 zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu pro 

neuvolněné členy zastupitelstva obce – členy výboru nebo komise rady ve výši  

2.657,- Kč hrubého s platností od 14.10.2022. 

 

Usnesením č.18/2022 zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměnu pro  

neuvolněné členy zastupitelstva – členy zastupitelstva ve výši  

1.634,- Kč hrubého platností od 14.10.2022. 

 

Usnesením č.19/2022 zastupitelstvo obce zmocňuje radu k provádění 

rozpočtových opatření na straně příjmů v neomezené výši a na straně výdajů do 

výše 500.000,-Kč nad rámec schváleného závazného ukazatele. 

 

Usnesením č.20/2022 zastupitelstvo obce schvaluje vyplácení souhrnné odměny 

maximálně za tři různé funkce – člen rady, předseda nebo člen výboru 

s účinností od 14.10.2022. 

 

 

 

 

 
 

 

 


