
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Patokryje,  

konaného dne 24. 11. 2010 

_______________________________________________________________ 
 

Zastupitelstvo obce projednalo, schválilo a přijalo usnesení: 

 
Návrh usnesení č. U/1/2010  

Zastupitelstvo obce Patokryje určuje ověřovateli zápisu pana Ing. Sobotku a pana Němečka 

a zapisovatelem paní Benkovou. 

 

Usnesení č. U/1/2010 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení č. U/2/2010  

Zastupitelstvo obce Patokryje schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

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

2) Schválení programu 

3) Volba starosty 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) Schválení jednacího řádu 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

(§72 zákona o obcích) 

6) Diskuse 

 

Usnesení č. U/2/2010 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. U/3/2010 

Zastupitelstvo obce Patokryje schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

 

Usnesení č. U/3/2010 bylo schváleno. 

 
Návrh usnesení č. U/4/2010 

Zastupitelstvo obce Patokryje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 

žádná funkce v zastupitelstvu obce nebude vykonávána jako uvolněná.  

 

Usnesení č. U/4/2010 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. U/5/2010 

Zastupitelstvo obce Patokryje volí starostou pana  Karla Řeháka. 

 

Usnesení č. U/5/2010 bylo schváleno. 

 

 

 



Návrh usnesení č. U/6/2010 

Zastupitelstvo obce Patokryje volí místostarostou pana Josefa Kopřivu 

 

Usnesení č. U/6/2010 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. U/7/2010 

Zastupitelstvo obce Patokryje schvaluje předložený Jednací řád 

 

Usnesení č. U/7/2010 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. U/8/2010 

Zastupitelstvo obce Patokryje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460 Kč 

měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1. 12. 2010 a v případě náhradníka ode dne 

prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

 

Usnesení č. U/8/2010 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. U/9/2010 

Zastupitelstvo obce Patokryje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce 

ve výši 11045 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1. 12. 2010. 

 

Usnesení č. U/9/2010 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. U/10/2010 

Zastupitelstvo obce Patokryje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 985 Kč měsíčně. 

Odměna bude poskytována ode dne 1. 12. 2010. 

 

Usnesení č. U/10/2010 bylo schváleno. 

 

Návrh usnesení č. U/10/2010  

Zastupitelstvo obce Patokryje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve 

výši 14565 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 1. 12. 2010. 

 

Usnesení č. U/10/2010 bylo schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

Složení slibu všech přítomných členů zastupitelstva  podle § 69 odst.2 zákona o obcích. 

 

 

 

Starosta obce        Místostarosta obce 

Karel Řehák        Josef Kopřiva 

 

 

Ověřovatel        Ověřovatel 

Ing. Aleš Sobotka       Pavel Němeček 



 

 

 


