Výpis usnesení ze zápisu
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tečovice
konaného dne 5. 11. 2018
Usnesení ZO/01/01/2018
Zastupitelstvo obce Tečovice určuje ověřovatele zápisu p. Romana Hvězdu a Ing. Josefa
Mozgvu.
Usnesení ZO/02/01/2018
ZO Tečovice určuje jako zapisovatelku dnešního jednání paní Marii Chrastinovou.
Usnesení Z/03/01/2018
ZO Tečovice schvaluje program ustavujícího zasedání ZO v předloženém znění, beze změn.
Usnesení Z/04/01/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení Z/05/01/2018
Zastupitelstvo obce Tečovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení Z/06/01/2018
Zastupitelstvo obce Tečovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení Z/07/01/2018
ZO Tečovice volí starostou obce Ing. Jaromíra Doležala.
Usnesení Z/08/01/2018
Zastupitelstvo obce Tečovice volí místostarostou obce pana Pavla Rapanta.
Usnesení Z/09/01/2018
ZO Tečovice volí 1. členem rady obce p. Pavla Horáčka.
Usnesení Z/10/01/2018
ZO Tečovice volí 2. členem rady obce p. Vojtěcha Řiháčka.
Usnesení Z/11/01/2018
ZO Tečovice volí 3. členem rady obce p. Ing. Luďka Ondíka
Usnesení Z/12/01/2018
ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení Z/13/01/2018
Zastupitelstvo obce Tečovice volí předsedou finančního výboru pana Františka Zívalíka.
Usnesení Z/14/01/2018
ZO Tečovice volí předsedou kontrolního výboru p. Ing. Josefa Mozgvu.

Usnesení Z/15/01/2018
ZO Tečovice volí 1. členkou finančního výboru p. MVDr. Kristinu Vrlovou.
Usnesení Z/16/01/2018
ZO Tečovice volí 2. členem finančního výboru pana Jindřicha Václavka.
Usnesení Z/17/01/2018
ZO Tečovice volí 1. členkou kontrolního výboru paní Marcelu Poulíčkovou.
Usnesení Z/18/01/2018
ZO Tečovice volí 2. členem kontrolního výboru p. Petra Kučerku.
Usnesení Z/19/01/2018
ZO Tečovice v souladu se zákonem o obcích a v souladu s § 183 odst. 1 nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
ZO takto:
Člen zastupitelstva obce
bez dalších funkcí
600,00 Kč (HM).
Člen rady obce
2 200,00 Kč (HM).
Předseda výboru, komise
2 000,00 Kč (HM).
Člen výboru, komise
1 800,00 Kč (HM).
Usnesení Z/20/01/2018
Zastupitelstvo obce Tečovice v souladu se zákonem o obcích stanoví peněžitá plnění
poskytovaná fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon jednotlivých
funkcí takto:
Předseda komise
1 400,00 Kč (HM).
Člen komise, výboru 1 200,00 Kč (HM).
Usnesení Z/21/01/2018
ZO Tečovice v souladu se zákonem o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členu zast. obce
poskytne jako součet měsíčních odměn max. ze tří funkcí. Do souhrnu odměn nelze zahrnout
odměnu za řad. člena zastupitelstva.
Usnesení Z/22/01/2018
Zastupitelstvo obce Tečovice v souladu se zákonem o obcích a v souladu s nařízením vlády č.
318/2017 Sb. stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení (5. 11. 2018).
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení
slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce (starosty, místostarosty, člena rady, předsedy výboru, předsedy komise,
člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.
Usnesení Z/23/01/2018
Zastupitelstvo obce Tečovice dle § 84, odst. 2, písm. u) zákona 128/200 Sb., zákona o
obcích, a v souladu se zák. práce stanovuje následující pravidlo pro poskytování
cestovních náhrad uvolněným členům zastupitelstva obce a zaměstnancům obecního úřadu.
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci obce stravné podle § 176 odst. 1

zákoníku práce v maximální výši dle rozpětí určeného platnou vyhláškou MPSV o změně
sazby základní náhrady za používané silničních mot. vozidel a stravného a o stanovení
průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cest. náhrad.
Usnesení Z/24/01/2018
ZO volí pana Františka Zívalíka zástupcem obce do školské rady ZŠ a MŠ Tečovice,
s účinností od 6. 11. 2018.

