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U S N E S E N Í
 ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice ve funkčním období 2022 – 2026 

dne 18. 10. 2022

Přítomni dle prezenční listiny: 5 členů zastupitelstva, 15 hostů

Zastupitelstvo obce Kunějovice po projednání:

- souhlasí s tím, že bude při svém jednání postupovat v souladu s dosavadním jednacím řádem ZO;
-  ověřilo  na  základě  schválení  zprávy  mandátové  komise  platnost  volby  5  členů  ZO  a  konstatuje, 
že členy ZO jsou: Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek;

1) Schvaluje: 
a) 01/10/22 Zapisovatele a Ověřovatele Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice  
5 členů ZO pro: Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti,
                           0 zdržel se                                                                                                        Schváleno všemi  hlasy 
b) 02/10/22 Program jednání Zastupitelstva obce Kunějovice
5 členů ZO pro: Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti,
                             0 zdržel se                                                                                                        Schváleno všemi  hlasy
c) 03/10/22 Uspořádání řízení obce:
     - starosta - neuvolněný člen ZO  
     - místostarosta - neuvolněný člen ZO
5 členů ZO pro: Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti,
                             0 zdržel se                                                                                                        Schváleno všemi  hlasy
d) 04/10/22 Zvolení v souladu s § 84 odst. 1, písm. 1) zákona o obcích:
     - Starosty obce – Jiří Lőwy
                      pro: 5                proti:  0                 zdržel se: 0                                                       Schváleno všemi  hlasy
     - Místostarosty obce –  Roman Vacek
                      pro: 3                proti: 0                   zdržel se: 0     

                                                                                                                                                       Schváleno třemi  hlasy
e) 05/10/22 ZO bere na vědomí:                                                                                                                         
    složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.
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ZO 2) zřizuje: v souladu s ustanovením § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších 
předpisů, 
      a) 06/10/22   Finanční výbor

b) 07/10/22   Kontrolní výbor

ZO 3) jmenuje do funkce:
       a) 08/10/22 Předsedu finančního výboru Václava Krále
       b) 09/10/22 Předsedkyni kontrolního výboru Slavomíru Polákovou

ZO 4) stanovuje  :
a) 10/10/22 - odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši Kč 1 000,- hrubého/ 
měsíc. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního 
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil;
5 členů ZO pro: Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti,
                           0 zdržel se                                                                                                        Schváleno všemi  hlasy
b) 11/10/22 -  odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 
Kč 6 000,- hrubého/měsíc a za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce odměna 
zůstává  beze  změn  ve  výši  Kč  12 888,-  hrubého/měsíc.  Odměna  bude  poskytována  ode  dne  zvolení 
do funkce starosty a místostarosty;
5 členů ZO pro: Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti,
                           0 zdržel se                                                                                                        Schváleno všemi  hlasy
c)  12/10/22  -  neuvolněnému  členovi  zastupitelstva  Václavu  Královi,  který  současně  vykonává  funkci 
předsedy   finančního  výboru,  souhrnnou  odměnu  ve  výši  Kč  2 343,-  hrubého,  a  neuvolněné  člence 
zastupitelstva Slavomíře Polákové, která je současně předsedkyní kontrolního výboru zastupitelstva obce, 
souhrnnou odměnu ve výši Kč 2 343,- hrubého;
5 členů ZO pro: Jiří Lőwy, Ladislav Kadlec, Václav Král, Slavomíra Poláková, Roman Vacek, 0 proti,
                           0 zdržel se                                                                                                        Schváleno všemi  hlasy

ZO 5) pověřuje: starostu obce k vytvoření rozpisu veřejných zasedání konce roku 2022 a v roce 2023 

Ověřovatelé Zápisu a Usnesení:         Slavomíra Poláková                 Ladislav Kadlec                                        
                                           …………………………………………………………………………….               
V Kunějovicích dne 18. 10. 2022
                                                                                                                                                                               
Založeno na úřední desce dne: 18. 10. 2022 | schváleno/účinnost: 18. 10. 2022 | Za správnost/Založila, jméno a podpis: Ludvíková  
|E-ElÚD-58/10/22||22:14:39 | Datum sejmutí z úřední desky dne: 2. 11. 2022                                                                                         
Oprávněná osoba/ razítko orgánu potvrzující zveřejnění, vyvěšení a sejmutí dokumentu: 
Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup: od: 18. 10. 2022 do: 2. 11. 2022 || 
                                                                       archiv: usnesení zastupitelstva 2022 od: 3. 11. 2022

Upozornění,  pozn.:  Zveřejněna  je  upravená  verze dokumentu  (anonymizováno)  z  důvodu  dodržení  přiměřenosti  rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění  
pozdějších  předpisů,  a  na  základě "Nařízení  Evropského  parlamentu  a     Rady  2016/679,  ze     dne  27.     dubna  2016,     o     ochraně 
fyzických  osob v     souvislosti  se     zpracováním osobních údajů a     o     volném pohybu těchto údajů a     o     zrušení  směrnice  95/46/ES" 
("Obecné nařízení o ochraně osobních údajů" nebo "GDPR"). Úplné znění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce je pro občany 
starší 18-ti let s trvalým pobytem v obci Kunějovice nebo fyz. osoby - vlastníky nemovitosti v obci  (§ 16 odst. 3 zákona o obcích) 
k nahlédnutí  na obecním úřadě v úředních hodinác  h. 
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