
Usnesení z ustavujícího zasedání 
  Zastupitelstva obce Tršice konaného dne 

10.11.2010                                                                                                                                                                           
 
1/1 – 10  
Zastupitelstvo obce Tršice  schvaluje následující program ustavujícího  zasedání: 

I) Volba starosty a místostarosty  
 určení počtu místostarostů 
 určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 
 určení způsobu volby starosty a místostarosty 
 volba starosty 
 volba místostarosty 

 
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
 volba předsedy finančního výboru 
 volba předsedy kontrolního výboru 
 volba členů finančního výboru 
 volba členů kontrolního výboru 

 
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

(§ 72 zákona o obcích)  
 

IV)   Diskuse 
 
2/1 – 10  
Zastupitelstvo obce Tršice  schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
 
3/1 – 10  
Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
 
4/1 – 10  
Zastupitelstvo obce Tršice  volí starostou Leonu Stejskalovou 
      
5/1 – 10  
Zastupitelstvo obce Tršice volí místostarostou Mojmíra Novotného 
 
6/1 – 10 Zastupitelstvo obce Tršice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou tříčlenné. 
 
7/1 – 10  
Zastupitelstvo obce Tršice volí předsedou finančního výboru Antonína Gliera. 

 
8/1–10  
Zastupitelstvo obce Tršice volí předsedou kontrolního výboru ing. Jiřího Rozsívala. 
 
9/1 – 10  
Zastupitelstvo obce Tršice odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru na nejbližší 
zasedání. 
 



10/1 – 10  
Zastupitelstvo obce Tršice  v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 360,- měsíčně. 
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne 
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

 
11/1 – 10  
Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 
7 509,- Kč + 10% dle počtu obyvatel měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení 
do funkce místostarosty. 

 
12/1 – 10  
Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 
odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1 120,- Kč měsíčně a člena 
výboru ve výši 880,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy 
nebo člena výboru. 
 
13/1 – 10  
Zastupitelstvo obce Tršice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při 
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší 
odměna.  
 
 
 

…………………………………………. 
Leona Stejskalová 

starostka obce Tršice 
v.r. 

…………………………………………. 
Mojmír Novotný 

místostarosta 
v.r. 

 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne : 
Sejmuto z úřední desky dne :  
 


