
USNESENÍ č. 2/2018 ze  zasedání zastupitelstva obce 
Hostěradice dne 12.11.2018 

 
Zastupitelstvo obce 
1.  Vzalo na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva podle § 69   
      odst. 2, zákona  č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
2.  Schválilo program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hostěradice. 
 
3.  Schválilo ověřovatele: p. Františka Schneidera, p. Mgr. Pavlínu Kociánovou   
                       zapisovatele: paní V. J. 
 
4.  Schválilo volební a mandátovou komisi:  
    a) Volební komise: předseda paní H. L. 
                                      členové pan D. D. a paní M. F.   
          
     b) Mandátová komise: předseda paní H. Z. 
                                              členové paní B. F. a paní B. K.   
          
5.  Schválilo veřejnou volbu starosty a místostarosty 
 
6.  Podle § 84 odt. 2)písmene k) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění  
     pozdějších předpisů, byl zvolen : 
 
    a)  do funkce starosty obce Hostěradice p. Ing. Martin Vančura 
 
    b)  do funkce místostarosty obce Hostěradice p. Jan Burger 
 
7.  Schvaluje předsedou kontrolního výboru p. Pavel Balík 
 
      a za členy p. Petr Křepela a p. František Schneider 
 
8.  Schvaluje předsedou finančního výboru p. Jolana Lapešová 
 
      a za členy p. Bc. Marek Šeiner a p. Mgr. Pavlína Kociánová 
 
9.  Schvaluje výši odměn neuvolněných členů zastupitelstva a to v maximální výši dle 
      Nařízení vlády, a to po celou dobu funkčního období. 
 
10.  Schvaluje výplatu odměny při skončení funkčního období uvolněného člena  
       zastupitelstva p. Bc. Marka Šeinera jednorázovou formou v nejbližším výplatním termínu  
 
11.  Schvaluje odvolání p. Bc. Marka Šeinera z funkce ředitele Technických služeb  
        Hostěradice, p.o. 
 
 



12.  Schvaluje jmenování starosty obce p. Ing. Martina Vančuru do funkce ředitele  
        Technických služeb Hostěradice, p.o. 
 
13.  Schvaluje starostu obce p. Ing. Martina Vančuru jako zástupce obce do sdružení s účastí 
        obce Hostěradice, v případě nepřítomnosti zastupuje místostarosta 
 
14.  Schvaluje členy DSO Kanalizace Hostěradice - Skalice - Morašice, a to jako jednatele 
        svazku starostu obce p. Ing. Martina Vančuru, dále místostarostu obce p. Jana Burgera, 
        p. Radka Kopečka a p. Jolanu Lapešovou 
 
15. Schválilo návrh usnesení                
 
             
 


