
 

Usnesení 

z  ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce 

Chlistov 

konaného dne 21. 10. 2022 v hostinci  

„Na Točně“ v Chlistově 

1/1)  Zastupitelstvo obce schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce.  

2/1)  Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí složení slibu zvolených členů zastupitelstva 

obce. 

3/1) Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení: Bc. Josef Švec, Jan 

Holeček, Jiří Freiberk. 

4/1) Zastupitelstvo obce určilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích v platném znění, že starosta a místostarosta obce budou pro výkon funkce 

neuvolněni. Dále schválilo volbu starosty a místostarosty obce veřejným hlasováním.  

5/1) Zastupitelstvo obce zvolilo ve smyslu § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích v platném znění dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 

do funkce starosty obce:  Ing. Václava Boučka  

(neuvolněný člen zastupitelstva) 

6/1)  Zastupitelstvo obce zvolilo ve smyslu § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích v platném znění dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 

do funkce místostarosty obce: Miroslava Javorského  

(neuvolněný člen zastupitelstva)    

7/1)  Zastupitelstvo obce rozhodlo ve smyslu § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích v platném znění o zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory budou 

tříčlenné:  

členové finančního výboru: František Červený – předseda finančního výboru

    František Brabec 

Petr Cihlář      

     

 



členové kontrolního výboru:  Jiří Freiberk – předseda kontrolního výboru 

      Jan Holeček  

 Bc. Josef Švec                                                           

8/1)  Zastupitelstvo obce rozhodlo ve smyslu § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích v platném znění o zřízení kulturního výboru. Výbor bude tříčlenný: 

členové kulturního výboru: Hana Brabcová – předsedkyně kulturního výboru

     Ivana Cihlářová 

Miroslava Javorská 

9/1)  

a) Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením vlády č. 

318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční odměny neuvolněným členům 

Zastupitelstva obce Chlistov takto: 

Starosta obce  25 775,- Kč 

Místostarosta obce 13 918,- Kč 

Předseda výboru   1 546,- Kč 

Člen výboru    1 289,- Kč 

s účinností od 01. 11. 2022. V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí bude 

odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  

b) Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Nařízením vlády č. 

318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční odměny fyzickým osobám, které 

nejsou členy Zastupitelstva obce Chlistov takto: 

Předseda výboru        773,- Kč 

Člen výboru         644,- Kč 

s účinností od 01. 11. 2022. V případě budoucích změn obsazení jednotlivých funkcí bude 

odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

10/1) Zastupitelstvo obce schválilo v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. u) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, aby členům zastupitelstva obce pro výkon jejich 

funkce byly poskytovány cestovní náhrady při výkonu jejich funkce ve smyslu zákona č. 

262/2006 Sb. (zákoník práce) v platném znění. Stanovilo, že starosta, místostarosta, 

předsedové výborů a členové zastupitelstva mohou pro výkon své funkce používat svá 

soukromá motorová vozidla. 

11/1) Zastupitelstvo obce schválilo Jednací řád Zastupitelstva obce Chlistov na volební 

období  2022 – 2026. 

 

 

Ing. Václav Bouček…………………………………………………….. 

starosta obce  

Miroslav Javorský................................................. 

místostarosta obce                                                                                       


