
                                
      Usnesení  

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 6.11. 2014 v sokolovně  v Lenoře  

 
Přítomni: Petr Buriánek, Pavel Filo, Martin Hlouška, Antonín Chrapan,                       
                  Monika Janáčová, Václav Kovář, Jaroslava Krnáková,   
       
Nepřítomni: 0 
Zapsala: Alena Němcová 
Ověřovatelé zápisu : Petr Buriánek,  Pavel Filo 
 

1. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Alenu Němcovou a ověřovatele zápisu  
Petra Buriánka a Pavla Fila. 

2. Zastupitelstvo obce  schvaluje program zasedání Zastupitelstva obce Lenora. 
3. Zastupitelstvo obce Lenora v souladu s § 84 ods. 2 písm. n) zákona o obcích 

určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn. 

4. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje veřejný způsob volby starosty a 
místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.  

5. Zastupitelstvo obce Lenora volí starostou obce Mgr. Jaroslavu Krnákovou. 
6. Zastupitelstvo obce Lenora volí místostarostou Antonína Chrapana.  
7. Zastupitelstvo obce zřizuje dle § 117, ods. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích 

finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.  
8. Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Petra Buriánka. 
9. Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Pavla Fila. 
10. Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Moniku Janáčovou a Ingrid 

Hanzalovou.  
11. Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru Martina Hloušku a  Václava 

Kováře.  
12. Zastupitelstvo obce Lenora v souladu s § 72 a § 84 ods. 2 písm. n) zákona o obcích 

a nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev v platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve výši 460,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne 
přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání 
zastupitelstva, kterého se zúčastnil. 

13. Zastupitelstvo obce Lenora v souladu s § 72 a § 84 ods. 2 písm. n) zákona o obcích 
a nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev v platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty 
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 8 813,- Kč měsíčně. Odměna 
bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

14. Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 ods. 2 písm. n) zákona o obcích a 
nařízením vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům 
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zastupitelstev v platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce předsedy a členů 
kontrolního  a finančního výboru ve výši 200,- Kč měsíčně. 

15. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Prohlášení zastupitele Pavla Fila, kterým se 
vzdává odměny za výkon funkce zastupitele obce Lenora a za výkon předsedy  
kontrolního  výboru.  Prohlášení je přílohou zápisu.  

16. Zastupitelstvo obce schvaluje dle § 96 zákona 128/2000 Sb., o obcích „Jednací řád 
obce Lenora“. Jednací řád je přílohou zápisu. 

 
 
.  


