Zápis z ustavujícího zasedání "Zastupitelstva města
Horní Blatná" ze dne 17.10.2022
Přítomni :

Petro R., Kubeš J., Lehnertová R., Macháčková R., Wöllnerová Z., Havlíková
M., Vopalecký M.

Hosté :
Omluveni :
Neomluveni :
Ověřovatelé zápisu :

Vopalecký Miroslav a Lehnertová Radka

Začátek zasedání :

16.00 hodin

Konec zasedání :

17:04 hodin

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci)
předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, konalo
do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost
voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 07.10.2022, žádný návrh nebyl
podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce
MÚ Horní Blatná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a
to od 10.10.2022 do 17.10.2022 Současně byla zveřejněna na „elektronické
úřední desce“.
1)

Určení ověřovatelů zápisu

2)

Schválení programu

3)

Volba starosty a místostarosty

4)

a)

určení počtu místostarostů

b)

určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni

c)

určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)

volba starosty

e)

volba místostarosty

Zřízení finančního a kontrolního výboru
a)

určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)

volba předsedy finančního výboru

c)

volba předsedy kontrolního výboru

d)

volba členů finančního výboru

e)

volba členů kontrolního výboru

5)

Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

6)

Diskuse

Je přítomno sedm členů zastupitelstva (z celkového počtu všech sedmi členů
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
V souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval předsedající přítomné členy
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil
přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s
výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů).
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst.
2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a
svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města
Horní Blatná a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 2).
Žádný přítomný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s
výhradou.
Pravomoc zastupitelstva obce § 84
(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné
působnosti obce (§ 35 odst. 1);
(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce
sestavenou k rozvahovému dni,
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,

d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce,
schvalovat jejich zřizovací listiny,
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich
zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy
a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,29)
f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou
hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností,
v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání; to
neplatí, rozhoduje-li rada obce ve věcech jediného společníka obchodní
společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c),
h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o
změně hranic obce a o slučování obcí,
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je
z funkce,
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další
členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady
obce,
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
o) stanovit paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s
výkonem funkce podle § 71 odst. 3, rozhodovat o mimořádných
odměnách podle § 76, o plněních pro členy zastupitelstva obce podle §
80 a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným
členům zastupitelstva obce podle § 81a odst. 6,
p) vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a
členem zastupitelstva obce,
q) zřizovat a zrušovat obecní policii,
r) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této
spolupráce,
s) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších
veřejných prostranství,
t) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
u) stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům
zastupitelstva obce,

v) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám,
které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
komisí a zvláštních orgánů obce,
x) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného
neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do
jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku,
s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o
jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis29a),
y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.
(3) Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.
(4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné
působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.
(5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu
předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1.
§ 85
Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních
jednáních:
a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí
podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních
komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů
ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním
roce,
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v
jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření
veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
d) uzavření smlouvy o společnosti44)a poskytování majetkových hodnot
podle smlouvy o společnosti44), jejíž je obec společníkem,
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí
dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o
společnosti44),
k) zastavení nemovitých věcí,

l) vydání komunálních dluhopisů,
m) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k
pozemku ve vlastnictví obce,
n) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve
veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v
dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným
způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo obce zcela nebo zčásti svěřit
radě obce nebo starostovi.

1) Určení ověřovatelů zápisu :
Rozprava ze 17.10.2022 :

- návrh –

Vopalecký Miroslav a Lehnertová Radka

Usnesení ze 17.10.2022 :
Ověřovateli zápisu jsou určeni :
Hlasování:

Pro : 7

Vopalecký Miroslav a Lehnertová Radka
Proti :

0

Zdržel se : 0

2) Schválení programu jednání :
Hlasování:

Pro : 7

Proti :

0

Zdržel se : 0

3) Volba starosty a místostarosty
a)

určení počtu místostarostů

Rozprava ze 17.10.2022 :

Členka zastupitelstva Lehnertová Radka navrhla zvolit jednoho
místostarostu
Usnesení č.1 ze 17.10.2022 :

Pro volební období 2022 až 2026 se bude volit jeden místostarosta
Hlasování:

b)

Pro : 7

Proti :

0

Zdržel se : 0

určení způsobu volby starosty a místostarosty

Rozprava ze 17.10.2022 :

Nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a místostarosty
veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí schválit

zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy
zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny, následně
budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva
bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Předsedající vyzval
členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu
hlasování.
Usnesení č.1 ze 17.10.2022 :

Zastupitelstvo schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Hlasování:

Pro : 7

Proti :

0

Zdržel se : 0

Toto usnesení bylo přijato
c) volba starosty
Rozprava ze 17.10.2022 :

Starosta § 103
(1) Starosta zastupuje obec navenek.
(2) Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí
zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí
být občanem České republiky. Za výkon své funkce odpovídají
zastupitelstvu obce.
(3) Starosta jmenuje a odvolává se souhlasem ředitele krajského úřadu
tajemníka obecního úřadu v souladu se zvláštním zákonem32b)a
stanoví jeho plat podle zvláštních předpisů;33)bez souhlasu ředitele
krajského úřadu je jmenování a odvolání tajemníka obecního úřadu
neplatné.
(4) Starosta
a) odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za
uplynulý kalendářní rok (§ 42),
b) plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a
ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle
zvláštních předpisů,33)pokud není v obci tajemník obecního úřadu;
vedoucí odboru jmenuje, odvolává a stanoví jim plat, jen není-li zřízena
rada obce,
c) může po projednání s ředitelem krajského úřadu svěřit komisi výkon
přenesené působnosti v určitých věcech,
d) může požadovat po Policii České republiky spolupráci při
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce,34)

f) zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích, kde není
tajemník obecního úřadu,
g) rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce svěřených
mu radou obce,
h) plní další úkoly stanovené tímto zákonem a zvláštními zákony,
i) plní obdobné úkoly jako statutární orgán zaměstnavatele podle
zvláštních právních předpisů vůči uvolněným členům zastupitelstva a
tajemníkovi obecního úřadu.
(5) Starosta svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce a
rady obce, podepisuje spolu s ověřovateli zápis z jednání
zastupitelstva obce a zápis z jednání rady obce.
(6) Je-li starosta ze své funkce odvolán nebo se funkce vzdal a není-li
současně zvolen nový starosta, vykonává jeho pravomoc až do zvolení
starosty místostarosta, kterého určilo zastupitelstvo obce k
zastupování starosty (§ 104 odst. 1). Neurčilo-li zastupitelstvo obce
místostarostu k zastupování starosty nebo byl-li tento místostarosta z
funkce odvolán nebo se funkce vzdal současně se starostou, pověří
zastupitelstvo obce výkonem pravomoci starosty některého z členů
zastupitelstva obce.
§ 104
(1) Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit
více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého
určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti
nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a
odst. 1).
(2) Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.
§ 106
(1) V případech stanovených zvláštními zákony zřizuje starosta pro
výkon přenesené působnosti zvláštní orgány obce, jmenuje a odvolává
jejich členy. V případech stanovených zvláštními zákony vykonává
zvláštní orgán obce s rozšířenou působností státní správu pro správní
obvod obce s rozšířenou působností.
(2) V čele zvláštního orgánu obce může být jen osoba, která,
nestanoví-li zvláštní zákon jinak, prokázala zvláštní odbornou
způsobilost v oblasti přenesené působnosti, pro jejíž výkon byl zvláštní
orgán zřízen. Pro prokázání zvláštní odborné způsobilosti osoby stojící
v čele zvláštního orgánu obce platí obdobně ustanovení zvláštních
právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních
samosprávných celků.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nevztahuje na případy, kdy v čele
zvláštního orgánu obce stojí na základě ustanovení zvláštního zákona
starosta.
§ 107
Dosavadní starosta v období ode dne voleb do zastupitelstva obce
do zvolení nového starosty nebo místostarosty vykonává pravomoci
starosty podle § 103; v tomto období vykonává své pravomoci též
dosavadní místostarosta. Nevykonává-li dosavadní starosta své
pravomoci podle věty první, vykonává je dosavadní místostarosta, a jeli dosavadních místostarostů více, ten, kterého přede dnem voleb
pověřilo zastupitelstvo obce zastupováním starosty, jinak ten, kterého
pověřil dosavadní starosta. Vykonával-li ke dni voleb pravomoci
starosty člen zastupitelstva obce podle § 103 odst. 6, použijí se věty
první a druhá obdobně.
§ 108
(1) Starosta má právo užívat při významných příležitostech a
občanských obřadech závěsný odznak. Závěsný odznak má uprostřed
velký státní znak a po obvodu odznaku je uveden název Česká
republika.
V minulosti tuto funkci zastupoval pan Robert Petro.
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
starosty. Byly podány následující návrhy :
Členka zastupitelstva Wöllnerová Zuzana navrhla zvolit do funkce
starosty pana Roberta Petro
Usnesení č.1 ze 17.10.2022 :

Zastupitelstvo města Horní Blatná zvolilo pro volební období 2022 až
2026 jako uvolněného starostu pana Roberta Petro
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 1 Petro

Toto usnesení bylo přijato
d) volba místostarosty
Rozprava ze 17.10.2022 :

§ 104
(1) Starostu zastupuje místostarosta. Zastupitelstvo obce může zvolit
více místostarostů a svěřit jim některé úkoly. Místostarosta, kterého
určí zastupitelstvo obce, zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti

nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a § 81a
odst. 1).
e) (2) Starosta spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy
obce
V minulosti tuto funkci zastával pan Jan Kubeš, který navíc organizoval
opravy majetku města a zajišťoval dozor nad pracemi a potřebný
materiál
Členka zastupitelstva Havlíková Martina navrhla zvolit do funkce
místostarosty Radku Lehnertovou, dává však na zváženou průběh
akcí a zajištění těchto panem Kubešem
Usnesení č.1 ze 17.10.2022 :

Zastupitelstvo města Horní Blatná zvolilo pro volební období 2022 až
2026 jako neuvolněného místostarostku paní Radku Lehnertovou
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 1 Lehnertová Radka

Toto usnesení bylo přijato

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
Výbory § 117
(1) Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány
výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce.
(2) Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.
(3) Obec, v jejímž územním obvodu žije podle posledního sčítání lidu
alespoň 10 % občanů obce hlásících se k národnosti jiné než české,
zřizuje výbor pro národnostní menšiny, pokud o to písemně požádá spolek
zastupující zájmy národnostní menšiny48). Nejméně polovinu členů
výboru musí tvořit příslušníci národnostních menšin, ledaže tuto podmínku
nelze splnit pro nedostatek kandidátů z řad národnostních menšin.
(4) Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o
předsedu osadního výboru (§ 120).
§ 118
(1) Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti
odpovídá výbor zastupitelstvu obce.

(2) Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby.
Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda
výboru.
(3) Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas
nadpoloviční většina všech členů výboru.
§ 119
(1) Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy
nemohou být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby
zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.
(2) Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
(3) Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li
zřízena,
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním
úřadem na úseku samostatné působnosti,
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
(4) O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo
kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k
odstranění nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru, který provedl
kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
(5) Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření
orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

a)

určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

Rozprava ze 17.10.2022 :

V minulosti pracoval finanční a kontrolní výbor ve tříčlenném složení
Usnesení ze 17.10.2022 :

Zastupitelstvo schvaluje tři členy pro finanční výbor a tři členy pro
kontrolní výbor
Hlasování:

b)

Pro : 7

Proti :

0

Zdržel se : 0

volba předsedy finančního výboru

Rozprava ze 17.10.2022 :

V minulosti byl předsedou finančního výboru pan Miroslav Vopalecký
Člen zastupitelstva Robert Petro navrhl zvolit do funkce předsedy
finančního výboru Miroslava Vopaleckého
Člen zastupitelstva Miroslav Vopalecký navrhl zvolit do funkce
předsedy finančního výboru Ing. Mgr. Martinu Havlíkovou
Usnesení č.1 ze 17.10.2022 :

Zastupitelstvo schvaluje pro volební období 2022 až 2026 za předsedu
finančního výboru pana Vopaleckého
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 1 Vopalecký

Toto usnesení bylo přijato
c)

volba předsedy kontrolního výboru

Rozprava ze 17.10.2022 :

V minulosti byl
Macháčková

předsedkyní

kontrolního

výboru

paní

Romana

Členka zastupitelstva Macháčková Romana navrhla zvolit do funkce
předsedy finančního výboru Jana Kubeše
Usnesení č.1 ze 17.10.2022 :

Zastupitelstvo schvaluje pro volební období 2022 až 2026 za předsedu
kontrolního výboru pana Jana Kubeše
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 1 Jan Kubeš

Toto usnesení bylo přijato
d)

volba členů finančního výboru

Rozprava ze 17.10.2022 :

V minulosti pracoval finanční výbor ve složení Mgr. Ing. Martina
Havlíková a Mgr. Zuzana Wöllnerová
Člen zastupitelstva pan Vopalecký navrhl zvolit do finančního výboru
paní Malimánkovou a Wöllnerovou
Členka zastupitelstva Zuzana Wöllnerová navrhla zvolit do finančního
výboru paní Malimánkovou a Havlíkovou
Usnesení č.1 ze 17.10.2022 :

Zastupitelstvo na volební období 2022 až 2026 schvaluje za členy
finančního výboru Věru Malimánkovou a Ing. Mgr. Martinu Havlíkovou
Hlasování:

e)

Pro : 7

Proti :

0

Zdržel se : 0

volba členů kontrolního výboru

Rozprava ze 17.10.2022 :

V minulosti pracoval kontrolní výbor ve složení Ing Miroslav Očenášek
a Věra Malimánková
Člen zastupitelstva Petro Robert navrhl zvolit do kontrolního výboru
Ing. Očenáška a paní Macháčkovou
Členka zastupitelstva Havlíková navrhla zvolit do kontrolního výboru
Macháčkovou Romanu a Wöllnerovou Zuzanu
Usnesení č.1 ze 17.10.2022 :

Zastupitelstvo na volební období 2022 až 2026 schvaluje za členy
kontrolního výboru Ing. Očenáška a paní Macháčkovou
Hlasování:

Pro : 1

Proti :

6

Zdržel se : 0

Usnesení č.2 ze 17.10.2022 :

Zastupitelstvo na volební období 2022 až 2026 schvaluje za členy
kontrolního výboru Macháčkovou Romanu a Wöllnerovou Zuzanu
Hlasování:

Pro : 6

Proti :

0

Zdržel se : 1 Petro

Toto usnesení bylo přijato

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
Rozprava ze 17.10.2022 :

V minulém volebním období :
Místostarosta :

6.000,- Kč

Předseda výboru :

2.450,- Kč

Člen výboru :

2.000,- Kč

Člen ZM :

1.448,- Kč

Člen výboru (nečlen zastupitelstva)

1.500,- Kč

Dle nařízení vlády číslo 318/2017 jsou částky pro neuvolněné členy :
Místostarosta :

max. 26.051,- Kč

Předseda výboru :

max. 2.894,- Kč

Člen výboru :

max. 2.412,- Kč

Člen ZM :

max. 1.448,- Kč

Usnesení č. 1 ze 17.10.2022 :

Zastupitelstvo schvaluje výši odměny od 18.10.2022 pro :

Místostarosta :

6.000,- Kč

Předseda výboru :

2.450,- Kč

Člen výboru :

2.000,- Kč

Člen ZM :

1.448,- Kč

Hlasování:

Pro : 7

Proti :

0

Zdržel se : 0

Usnesení č. 2 ze 17.10.2022 :

ZM schvaluje dle zákona 128/2000, § 84, odst.2, písm. v) odměnu pro
členy finančního a kontrolního výboru kteří nejsou členy ZM Horní
Blatná od 18.10.2022 ve výši 1.500,- Kč měsíčně
Finanční výbor :
- Malimánková Věra
Hlasování:

Pro : 7

Proti :

0

Zdržel se : 0

6) Diskuse
a) Zasedání zastupitelstva
Rozprava ze 17.10.2022 :

V minulém volebním období se zasedání konalo jedenkrát měsíčně (pokud
zastupitelstvo nerozhodlo jinak), vždy v pondělí od 16:00
Usnesení ze 17.10.2022 :

Zastupitelstvo ukládá konat jednání měsíčně, pondělí (liché týdny) od 16:00
Hlasování:

Pro : 7

Proti :

0

Zdržel se : 0

b) Podkladové materiály
Rozprava ze 17.10.2022 :

Podkladové materiály byly zasílány e-mailem, některým i v tištěné formě
Usnesení ze 17.10.2022 :

Zastupitelstvo ukládá zasílat všem členům (zastupitelstva i komisí) materiály
e-mailem, v tištěné formě pak Vopalecký, Lehnertová, Macháčková a
Wöllnerová
Hlasování:

Pro : 7

Proti :

0

Zdržel se : 0

c) Další jednání zastupitelstva
Rozprava ze 17.10.2022 :

Nejbližší jednání zastupitelstva bude svoláno 07.11.2022
ZM bere na vědomí

Ověřovatelé zápisu dne : 17.10.2022 :
Starosta dne :

17.10.2022 :

