
Výpis usnesení  

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Chudčice, konaného dne 5. 11. 2014 

Přítomni: dle prezenční listiny  

Složení slibu: 

Předsedající vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Složení slibu proběhlo tak, že 

předsedající  přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě 

vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na 

připraveném archu (příloha č. 2). 

Všichni členové zastupitelstva tak učinili.  

Usnesení č. 1/10/ZO1 

Zastupitelstvo obce Chudčice 

Schvaluje : ověřovatele zápisu p. Marka Podsedníka a p. Mgr. Marcelu Rulíškovou 

Hlasování č. 1: pro 7, proti 0, zdržel se  

  

Usnesení č. 2/14/ZO1 

Zastupitelstvo obce Chudčice 

Schvaluje: zapisovatelku zápisu paní Jandovou M.  

Hlasování č. 2: pro 7 proti 0, zdržel se 0 

  

Usnesení č. 3/14/ZO1 

Zastupitelstvo obce Chudčice 

Schvaluje: program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Chudčice  

 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. L zákona o obcích) a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Volba starosta a místostarosty 

a) Určení počtu místostarostů 

b) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

(§71 zákona o obcích) 

c) Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) Volba starosty 

e) Volba místostarosty 

4) Zřízení kontrolního a finančního výboru 

a) Volba předsedy finančního výboru 

b) Volba předsedy kontrolního výboru 

c) Určení počtu členů kontrolního a finančního výboru 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (72 zákona o  

obcích) 

6) Různé 

Hlasování č. 3: pro 7, proti 0, zdržel se 0 



Usnesení č. 4/14/ZO1 

Zastupitelstvo obce Chudčice 

Schvaluje: 1 místostarostu obce Chudčice 

Hlasování č. 4 pro 7, proti 0, zdržel se 0 

  

Usnesení č. 5/17/ZO1 

Zastupitelstvo obce Chudčice 

Schvaluje: funkce starosty bude vykonávána jako funkce uvolněná, ostatní funkce budou funkce 

neuvolněné 

Hlasování č. 5: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 6/14/ZO1 

Zastupitelstvo obce Chudčice 

Schvaluje: veřejný způsob hlasování 

Hlasování č. 6 : pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 7/17/ZO1 

Zastupitelstvo obce Chudčice 

Schvaluje: starostu obce Chudčice p.  Vladimíra Kaluse 

Hlasování č. 7: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 8/14/ZO1 

Zastupitelstvo obce Chudčice 

Schvaluje: místostarostu obce Chudčice Ing. Zdenka Homoláče  

Hlasování č. 8: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č.  9/14/ZO1 

Zastupitelstvo obce Chudčice  

Schvaluje: předsedu finančního výboru p. Ing. Pavla Konečného 

Hlasování č. 9: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Konečný) 

  

 Usnesení č. 10/14/ZO1 

Zastupitelstvo obce Chudčice 

Schvaluje: předsedu kontrolního výboru p. Mgr.  Zdenka Máčky, Ph.D. 

Hlasování č .10: pro 6, proti 0, zdržel se 1 (Ph.D. Máčka)  

 

Usnesení č. 11/14/ZO1 

Zastupitelstvo obce Chudčice 

Schvaluje: počet členů kontrolního a finančního výboru – 3 

Hlasování č. 11: pro 7 proti 0, zdržel se 0 

  

Usnesení č. 12/14/ZO1 

Zastupitelstvo obce Chudčice 

Schvaluje: odměnu pro neuvolněného místostarosty obce – 10 000,- Kč měsíčně 

Hlasování č. 71: pro 4, proti 0, zdržel se 2 

 

 



Usnesení č. 13/14/ZO1 

Zastupitelstvo obce Chudčice 

Schvaluje: odměnu pro členy zastupitelstva obce Chudčice – 460,- Kč měsíčně 

Hlasování č. 13: pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 14/14/ZO1 

Zastupitelstvo obce Chudčice 

Schvaluje: odměnu pro předsedy kontrolního a finančního výboru Kč 1 200,- Kč měsíčně 

Hlasování č. 14: pro7, proti 0, zdržel se 0 

 

Usnesení č. 15/10/ZO7 

Zastupitelstvo obce Chudčice 

Schvaluje: odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva budou vypláceny od 5 11. 2014  

Hlasování č. 15: pro7, proti 0, zdržel se 0 

 

 

 

  

 

 

  

 


