
1 
 

                                                                                                                                       01/10/2022-ZO-U 

 

Příloha k usnesení 

z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečva konaného dne 19.10.2022 v 16. hodin 

v zasedací síni obecního úřadu 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny 

 

 

Program: 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva obce                                                           

2. Stanovení návrhové komise na usnesení z jednání zastupitelstva obce                                                    

3. Složení slibu členů zastupitelstva obce                                                                                                             

4. Schválení programu jednání zastupitelstva obce                                                                                            

5. Volba starosty, místostarostů a členů rady obce                                                                                           

5.1. Určení počtu místostarostů                                                                                                                          

5.2. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění                                                           

5.3. Stanovení počtu členů rady obce                                                                                                    

5.4. Určení způsobu volby orgánů obce                                                                                                            

5.5. Volba starosty obce                                                                                                                           

5.6. Volba uvolněného místostarosty obce                                                                                                      

5.7.Volba neuvolněného místostarosty obce                                                                                                   

5.8. Volba členů rady obce                                                                                                                      

5.9. Svěření úkolů v samostatné působnosti místostarostům                                                                            

6.Zřízení Finančního a Kontrolního výboru                                                                                               

6.1. Určení počtu členů Finančního výboru                                                                                            

6.2. Určení počtu členů Kontrolního výboru                                                                                     

6.3.Volba předsedy Finančního výboru                                                                                                        

6.4. Volba členů Finančního výboru                                                                                                           

6.5. Volba předsedy Kontrolního výboru                                                                                                          

6.6. Volba členů Kontrolního výboru                                                                                                         

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce                             

8. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce                                               

9. Různé                                                                                                                                                             

9.1. Souhlas se vznikem pracovně právního vztahu                                                                                       
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                                                                                                                                       01/10/2022-ZO-U 

 

Usnesení 

z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečva konaného dne 19.10.2022 v 16. hodin 

v zasedací síni obecního úřadu 

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání zastupitelstva obce                                    

Řídící zasedání zastupitelstva jmenoval zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce paní Janu 

Vavřínovou.                                                                                                                                          

Řídící zasedání zastupitelstva jmenoval  ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce pana Petra 

Vojkůvku a pana Jiřího Dědiče 

                                                                                                                                                                        

2. Stanovení návrhové komise na usnesení z jednání zastupitelstva obce                                                     

Zastupitelstvo obce stanovilo návrhovou komisi na sestavení návrhu usnesení z jednání zastupitelstva 

obce ve složení:                                                                                                                                       

JUDr. Milan Matula, předseda komise,                                                                                                       

Ing. Petr Bohušík, člen komise,                                                                                                                    

Ing. Martin Solanský, člen komise. 

                                                                                                                                                                            

3. Složení slibu členů zastupitelstva obce                                                                                                        

Členové zastupitelstva obce složili slib.     

                                                                                                                                                                                   

4. Schválení programu jednání zastupitelstva obce                                                                                       

Zastupitelstvo obce schválilo program jednání zastupitelstva obce s doplněním programu o body:                  

5.9. Svěření úkolů v samostatné působnosti místostarostům                                                                       

9.1. Souhlas se vznikem pracovně právního vztahu                                                                                                                                                             

5. Volba starosty, místostarostů a členů rady obce 

5.1. Určení počtu místostarostů 

Zastupitelstvo obce  schválilo volbu 2 místostarostů.  

5.2. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolnění                                                           

Zastupitelstvo obce určuje funkci starosty a 1 místostarosty, pro které budou členové  zastupitelstva 

obce uvolněni. 

5.3. Stanovení počtu členů rady obce                                                                                                   

Zastupitelstvo obce stanovuje počet členů rady obce na 5 členů. 

5.4. Určení způsobu volby orgánů obce                                                                                                            

Zastupitelstvo obce rozhodlo o veřejné volbě orgánů obce – starosty, místostarostů, členů rady obce. 

5.5. Volba starosty obce                                                                                                                            
Zastupitelstvo obce zvolilo starostou obce Bc. Michala Krhůtka, trvale bytem Dolní Bečva čp. 668, 

který je pro výkon funkce uvolněným členem zastupitelstva obce.  

5.6. Volba uvolněného místostarosty obce                                                                                                      

Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostou obce Bc. Pavla Manu, trvale bytem Dolní Bečva čp. 264, 

který je pro výkon funkce uvolněným členem zastupitelstva obce. 
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5.7. Volba neuvolněného místostarosty obce                                                                                                   

Zastupitelstvo obce zvolilo místostarostou obce Ing. Vojtěcha Vojkůvku, trvale bytem Dolní Bečva 

čp. 37, který je pro výkon funkce neuvolněným členem zastupitelstva obce. 

5.8. Volba členů rady obce                                                                                                                      

Zastupitelstvo obce zvolilo členem rady obce:                                                                                         

pana Petra Vojkůvku,  trvale bytem  Dolní Bečva čp. 336,                                                                         

pana Petra Růčku, trvale bytem Dolní Bečva čp. 728. 

5.9. Svěření úkolů v samostatné působnosti místostarostům                                                                            
Zastupitelstvo obce svěřuje zabezpečování úkolů v samostatné působnosti místostarostům a starostovi  

v rozsahu předloženého návrhu, který je přílohou usnesení zastupitelstva obce. 

6. Zřízení Finančního a Kontrolního výboru  

6.1. Určení počtu členů Finančního výboru                                                                                       

Zastupitelstvo obce určuje počet členů FV na 5 členů. 

6.2. Určení počtu členů Kontrolního výboru                                                                                     

Zastupitelstvo obce určuje počet členů KV na 3 členy. 

6.3.Volba předsedy Finančního výboru                                                                                                        
Zastupitelstvo obce  zvolilo předsedou finančního výboru JUDr. Milana Matulu, trvale bytem Dolní 

Bečva čp. 636.                                                                            

6.4. Volba členů Finančního výboru                                                                                                           

Zastupitelstvo obce zvolilo členkami Finančního výboru:                                                                                     

paní Janu Martyčákovou, trvale bytem Dolní Bečva čp. 511,                                                                          

paní Marií Divínovou, trvale bytem Dolní Bečva čp. 445,                                                                                    

paní Květoslavu Vojkůvkovou, trvale bytem Dolní Bečva čp. 368,                                                                       

paní Miroslavu Vašutovou, trvale bytem Travinářská 1172, Rožnov pod Radhoštěm. 

6.5. Volba předsedy Kontrolního výboru                                                                                                          

Zastupitelstvo obce zvolilo předsedou Kontrolního výboru pana Jiřího Dědiče, trvale bytem Dolní 

Bečva čp. 518. 

6.6. Volba členů Kontrolního výboru                                                                                                         

Zastupitelstvo obce zvolilo členy Kontrolního výboru:                                                                                

pana Milana Matulu DiS., trvale bytem Dolní Bečva č.p. 658,                                                                           

pana Petra Růčku, trvale bytem Dolní Bečva čp. 457. 

7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce                             
Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny za výkon  funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

obce v souladu s ustanovením §84 odst. 2 písmena n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 

znění od 1.11.2022, v případě neuvolněného místostarosty obce od 20.10.2022 a s ohledem na 

Nařízení vlády č. 338/2019 Sb. dle předložené důvodové zprávy a návrhu, který je přílohou usnesení. 

8. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce                                        
Zastupitelstvo obce schvaluje zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce 

při výkonu jejich funkce v souladu s ustanovením  §84 odst. 2 písmeno u) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích  v platném znění od 1.11.2022 na základě Vyhlášky  č. 237/2022 Sb. dle předložené důvodové 

zprávy a návrhu, který je přílohou usnesení. 
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9. Různé                                                                                                                                                  

9.1. Souhlas se vznikem pracovně právního vztahu                                                                                      

Zastupitelstvo obce souhlasí se vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí a těmito členy 

zastupitelstva obce na dohodu o provedení práce: JUDr. Milanem Matulou /právní služby/, Ing. 

Martinem Solanským (oblast služeb IT), panem Josefem Bartoškem (jednotka SDH obce). 

 

 

 

 

 

Bc. Michal Krhůtek                                                                        Bc. Pavel Mana                              

Starosta obce                                                                                   Místostarosta obce 

 

 

 

 

 

 

 


