
VÝPIS USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

HOŠTICE KONANÉHO DNE 18.10.2022 

 

 

 

Usnesení číslo 1/U/2022:   

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu určuje:  

 

1. paní Jaromíru Dohnalovou zapisovatelkou ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

Hoštice a místostarostu jednotlivých zasedání zastupitelstva obce Hoštice po celé 

volební období. V případě, kdy nebude přítomen na některém ze zasedání 

zastupitelstva obce, bude zapisovatelem některý z přítomných členů zastupitelstva 

obce.   

 

2. pana Luďka Zlámala a pana Josefa Navrátila, jako ověřovatele zápisu z ustavujícího 

zasedání. 

 

Usnesení číslo 2/U/2022:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu schvaluje program ustavujícího zasedání 

zastupitelstva obce Hoštice. 

 

Usnesení číslo 3/U/2022: 

  

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu schvaluje vydání Jednacího a Volebního 

řádu. 

 

Usnesení číslo 4/U/2022:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu 

s t a n o v u j e 

v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. l) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, celkový počet členů Výborů Zastupitelstva obce na 3 

 a  

z ř i z u j e 

v souladu s ust. § 117 odst. 2, Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, pro volební období 2022 – 2026: 

- Výbor finanční Zastupitelstva obce Hoštice; 

- Výbor kontrolní Zastupitelstva obce Hoštice; 

 

Usnesení číslo 5/U/2022:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu schvaluje, aby volba starosty, 

místostarosty (případně místostarostů), předsedů a členů zřízených výborů zastupitelstva 

obce, proběhla veřejným hlasováním v souladu se schváleným volebním řádem.  

 

 



Usnesení číslo 6/U/2022:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu schvaluje, aby naše obec měla jen 

jednoho místostarostu. 

Usnesení číslo 7/U/2022:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu určuje, že zastupitelé obce Hoštice 

(včetně starosty a místostarosty) nebudou pro výkon své funkce uvolnění. 

 

 

Usnesení číslo 8/U/2022:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu 

v o l í 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů Miroslava Herodka, do funkce neuvolněného starosty obce Hoštice. 

 

Usnesení číslo 9/U/2022:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu 

v o l í 

v souladu s ustanovením § 84 odst. 2, písm. m) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů Miroslava Výrostka do funkce neuvolněného místostarosty obce 

Hoštice. 

 

Usnesení číslo 10/U/2022: 

 

  Zastupitelstvo obce Hoštice 

v o l í 

v souladu s ust. § 84 odst. 2, písm. l) Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

právních předpisů: 

 

1. do funkce předsedy Výboru finančního Zastupitelstva obce Jiřího Salače 

do funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva obce Josefa Navrátila  

do funkce člena Výboru finančního Zastupitelstva obce Vladimíra Mlčocha 

 

2. do funkce předsedy Výboru kontrolního Zastupitelstva obce Lukáše Salače 

do funkce člena Výboru kontrolního Zastupitelstva obce Luďka Zlámala 

do funkce člena Výboru kontrolního Zastupitelstva obce Josefa Sýkoru 

 

 

 

 

 



 

Usnesení číslo 11/U2022:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu a v souladu se Zákonem o obcích a 

Nařízením vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, stanovuje 

svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: 

 

- starosta: 23 000 Kč, 

- místostarosta: 13 000 Kč, 

- předseda výboru/komise: 2 577 Kč, 

- člen výboru: 2 148 Kč . 

 

Odměny budou poskytovány od 1. 11. 2022. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný 

mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě 

budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení 

do příslušné funkce. 

 

Zastupitelstvo obce Hoštice schvaluje, že fyzické osobě, která není zastupitelem/zastupitelkou 

obce, ale je členem/členkou výborů nebo komise obce, nenáleží za výkon této/těchto 

funkce/funkcí měsíční odměna dle Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků.  

 

Usnesení číslo 12/U/2022:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu pověřuje starostu Miroslava Herodka,  a 

místostarostu obce Miroslava Výrostka k jednání s bankami, u kterých má naše obec vedeny 

bankovní účty. Dále schvaluje, aby výše uvedení lidé disponovali podpisovým právem 

k těmto bankovním účtům. 

 

Usnesení číslo 13/U/2022:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu pověřuje starostu obce Miroslava 

Herodka, aby mohl v případě přijetí jakékoli dotace a také v případě jiných rozpočtových 

úprav do výše 250 000,- Kč, tyto rozpočtové úpravy samostatně provádět. 

 

Usnesení číslo 14/U/2022:  

 

Zastupitelstvo obce Hoštice dle předloženého návrhu pověřuje starostu obce Miroslava 

Herodka, místostarostu obce Miroslava Výrostka a člena zastupitelstva obce Vladimíra 

Mlčocha, aby zastupovali obec Hoštice na jednáních s jednotlivými svazy, svazky obcí, 

sdruženími a ostatními organizacemi, kterých je obec Hoštice členem.  

 

Zapsala dne 18.10.2022  

Jaromíra Dohnalová ………………………………                 

 

Ověřovatelé ověřili výpis usnesení dne ……………                                                                 

Luděk Zlámal………………………………. 

Josef Navrátil……………………………….                           

Starosta: Miroslav Herodek       ………………………………. 

 


