
Obec Malé Svatoňovice 

US N E S E N Í 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.10.2022 

v Malých Svatoňovicích 
 
 

1/u-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
  určuje 
  ověřovateli zápisu Stanislava Beneše a Mgr. Pavla Noska a zapisovatelem  
  Jitku Goldmannovou. 

 
2/u-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

  schvaluje  
  následující program ustavujícího zasedání: 

    1) Volba starosty, místostarosty a členů rady 
 a) určení počtu místostarostů 
 b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako  
     dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)   
 c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady obce 

 d) volba starosty 
 e) volba místostarosty 
 f) volba členů rady obce 
  2) 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 
  3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů  
      zastupitelstva obce (§ 72 zákona o obcích)     
  4) Různé – určení zastupitele pro pořízení změny č. 3 ÚP 
  5) Diskuse a závěr 

 
3/u-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

  schvaluje  
    zvolení jednoho místostarosty. 

 
4/u-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
     určuje   

    tyto funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni: starosta. 
 
5/u-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
      volí 
     do funkce starosty obce, jako dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva  
     obce, Vladimíra Provazníka. 
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6/u-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

    volí  
    do funkce neuvolněného místostarosty Ing. Marka Švrčinu. 
 

7/u-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
    volí  
    do funkce člena rady obce Ing. Jakuba Kosteleckého. 
 

8/u-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
    volí  
    do funkce člena rady obce Mgr. Kateřinu Vítovou. 

 
9/u-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

    volí  
    do funkce člena rady obce Michaelu Pelcovou. 

 
10/u-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

     zřizuje   
     finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné. 

 
11/u-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      volí   
      do funkce předsedy finančního výboru Bc. Marcelu Geregovou. 

 
12/u-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      volí  
      do funkce předsedy kontrolního výboru Mgr. Davida Orsáka. 

 
13/u-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

    schvaluje  
      členy finančního výboru ve složení: Oldřich Vosyka ml., Martin Hájek,  
      Ing. Jakub Vondráček a Martin Řezníček. 

 
14/u-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 

      schvaluje   
      členy kontrolního výboru ve složení: Ivana Šidlíková Dančová,  
      Ing. Stanislava Novotná, Ing. Josef Gereg a Mgr. Pavel Nosek. 
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15/u-22 - Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
      schvaluje 

           měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů  
       zastupitelstva takto: 
                  neuvolněný místostarosta: 7.200 Kč 
        člen rady obce: 2.700 Kč 

      předseda finančního a předseda kontrolního výboru: 1.400 Kč.  
      Měsíční odměna se poskytuje od 17.10.2022.  
      Při souběhu výkonu dvou či více funkcí bude poskytnuta pouze nejvyšší  
      odměna. 
 

16/u-22 – Zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice 
       stanoví, 
            že určeným zastupitelem pro pořízení Změny č. 3 Územního plánu Malé  
       Svatoňovice bude pan Vladimír Provazník, starosta obce. 
       
 
 
 
 
 

 
 
Vladimír Provazník v. r.                      Ing. Marek Švrčina v. r. 
      starosta obce                místostarosta 

 
 
 


