
 
Usnesení 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lenora 
dne 1.11. 2018 v sokolovně  v Lenoře  

 
Přítomni: Martin Hlouška, Antonín Chrapan, Monika Janáčová, Dominik Pevný,  

      Jiří Pojsl, František Štěpán, Vít Urban   

 

Nepřítomni: 0 

Zapsala: Hana Talafousová 

Ověřovatelé zápisu : Martin Hlouška, Monika Janáčová 

 

1. Zastupitelé obce Lenora složili slib 

2. Zastupitelstvo obce určuje zapisovatele Hanu Talafousovou a ověřovatele zápisu  

Martina Hloušku a Moniku Janáčovou. 

3. Zastupitelstvo obce  schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce 

Lenora. 

4. Zastupitelstvo obce Lenora v souladu s § 84 zákona o obcích určuje, že pro výkon 

funkce starosty obce bude člen zastupitelstva obce Lenora dlouhodobě uvolněn. 

5. Zastupitelstvo obce Lenora schvaluje veřejný způsob volby starosty a 

místostarosty postupem uvedeným předsedajícím.  

6. Zastupitelstvo obce Lenora volí starostou obce Antonína Chrapana. 

7. Zastupitelstvo obce Lenora volí místostarostou obce Jiřího Pojsla.  

8. Zastupitelstvo obce zřizuje dle § 117, ods. 2 zákona 128/2000 Sb., o obcích 

finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.  

9. Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Dominika Pevného 

10. Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Martina Hloušku 

11. Zastupitelstvo obce volí členy finančního výboru Františka Štěpána a Moniku 

Janáčovou 

12. Zastupitelstvo obce volí členy kontrolního výboru Víta Urbana a Milana Šimka 

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 neuvolněného 

člena zastupitelstva obce ve výši 800,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována 

ode dne 2.11.2018.  

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

a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce neuvolněným 

členům zastupitelstev v platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce 

místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 10 000,- Kč 

měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

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

nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce neuvolněným 

členům zastupitelstev v platném znění, stanoví odměnu za výkon funkce předsedy 
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a členů kontrolního a finančního výboru ve výši 1 000,- Kč měsíčně. Odměna bude 

poskytována ode dne 2.11.2018. 

16. Zastupitelstvo obce schvaluje "nulovou" odměnu za výkon zastupitele a za výkon 

funkce člena výboru pro zastupitelku Moniku Janáčovou a zastupitele Františka 

Štěpána na jejich vlastní žádost od 2.11.2018. 

17. Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon člena výboru, který není členem 

zastupitelstva, ve výši 300,-Kč za každé zasedání výboru.  

 


