
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce H orní Vilémovice konané dne 
6. 11. 2014 

Zahájení 19:00 hodin 
 
Přítomni: Caha V., Ing. Konopáč J., Koukalová B., Doležal Z., Svoboda L., Ing. Kotoun J., 

Pojer J. 
 
Program: 1) určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2) složení slibu členů zastupitelstva obce  
3) schválení programu  
4) volba starosty a místostarosty 
5) zřízení finančního a kontrolního výboru 
6) rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

(§ 72 zákona o obcích) 
7) stanovení platů zastupitelů  
8) určení výše poplatku za odvoz směsného komunálního odpadu pro občany na 

rok 2015 
9) určení způsobu rozdělování palivového dřeva z obecního lesa 
10) schválení úpravy rozpočtu 
11) nákup telefonu a nádob na zimní posyp 
12) schválení usnesení  
 

Usnesení: 1) předsedající navrhl ověřovateli zápisu Pojer J., Ing. Konopáč J., zapisovatelem 
byla zvolena Sochnová R.  

2) po přečtení slibu předsedajícím (podle § 69 odst. 2 zákona o obcích) a 
společným pronesením slova „slibuji“ složili členové zastupitelstva obce slib, 
který potvrdili svým podpisem 

3) všichni členové zastupitelstva schválili navrhovaný program, 7-0-0 
4) volba starosty i místostarosty obce proběhla veřejným hlasováním, starostem 

byl zvolen Caha V., 6-0-1, místostarostem byl zvolen Svoboda L., 6-0-1 
5) zastupitelstvo obce zvolilo finanční výbor: předseda Koukalová B., členové Ing. 

Kotoun J. a Pojer J., 7-0-0 
     zastupitelstvo obce zvolilo kontrolní výbor: předseda Koukalová B., členové 

Doležal Z. a Ing. Konopáč J. 
6) odměna starosty byla stanovena jako polovina maximální odměny za výkon 

funkce dle nařízení vlády č. 37/2013 Sb. v platném znění 
[(27 425+1 304)×0,6]:2=8 619,-Kč, 6-0-1 

     odměna místostarosty byla stanovena jako polovina maximální odměny za 
výkon funkce dle nařízení vlády č. 37/2013 Sb. v platném znění 
(7 509+1 304):2=4 407,-Kč, 6-0-1 

7) zastupitelstvo obce schválilo odměny členů zastupitelstva obce ve výši 400,-Kč, 
7-0-0, odměny nového zastupitelstva jsou platné od 6. 11. 2014 

8) zastupitelstvo obce schválilo výši poplatku za odvoz odpadu na rok 2015 ve výši 
0,-Kč, 7-0-0 

9) zastupitelstvo obce schválilo, že palivové dřevo bude rozdělováno dle seznamu 
schváleného zastupitelstvem obce, 7-0-0 

10) zastupitelstvo obce schválilo úpravu rozpočtu na dotaci a výdaje za volby do 
zastupitelstev obcí, 7-0-0 



11) zastupitelstvo obce schválilo nákup mobilního telefonu pro obec a nádob na 
zimní posyp, 7-0-0 

12) zastupitelstvo obce schválilo usnesení 
 

Zasedání ukončeno 20:20 hodin 
Zapsala: Sochnová R.  
Ověřil: Pojer J., Ing. Konopáč J. 
Starosta: Caha V. 


