
Výpis usnesení 
 

1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Strání konaného 
dne 7. 11. 2014 

 
1. Zastupitelstvo obce Strání určuje ověřovateli zápisu paní Mgr. Annu  

Mimochodkovou a pana Antonína Bruštíka, zapisovatelkou paní Bc. 
Kateřinu Grebíkovou  

2. Zastupitelstvo obce Strání schvaluje program 1. ustavujícího zasedání 
zastupitelstva obce   
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
2.  Schválení programu 
3.  Volba volební a návrhové komise 
4.  Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady obce 

a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona obcích) 

b) určení způsobu volby starosty, místostarosty a dalších členů rady 
obce 

c) volba starosty 
d) volba místostarosty 
e) volba dalších členů rady obce 

5. 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 

6. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných 
členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích) 

7.    Diskuse 
3. Zastupitelstvo obce Strání schvaluje volební komisi ve složení: pan MUDr. 

Vladimír Luzar, pan Karel Gryc a paní Vítezslava Kubíčková  
4.  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje návrhovou komisi ve složení: pan 

Mgr. David Smetana, pan David Čermák a pan ing. Daniel Sedlecký 
5.   Zastupitelstvo obce Strání schvaluje zvolení dvou místostarostů   
6.  Zastupitelstvo obce Strání určuje funkci, kterou bude člen zastupitelstva 

vykonávat jako dlouhodobě uvolněn a to funkci starosty  
7.   Zastupitelstvo obce Strání stanovuje pět členů rady obce  
8.   Zastupitelstvo obce Strání určuje způsob volby a to veřejných hlasováním  
9.  Zastupitelstvo obce Strání volí starostou obce pana Antonína Popelku  
10. Zastupitelstvo obce Strání volí prvním místostarostou obce pana Antonína 

Bruštíka  
 



11. Zastupitelstvo obce Strání volí druhým místostarostou obce pana ing.  
Antonína Reňáka  

12.  Zastupitelstvo obce Strání volí další členy rady obce: pana Mgr. Hynka  
Horňáčka  a pana Mgr. Davida Smetanu 

13.  Zastupitelstvo obce Strání zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba  
výbory budou pětičlenné 

14. Zastupitelstvo obce Strání volí předsedou finančního výboru pana ing.  
Daniela Sedleckého 

15. Zastupitelstvo obce Strání volí předsedou kontrolního výboru paní Mgr. 
Annu Mimochodkovou 

16.   Zastupitelstvo obce Strání volí členy finančního výboru: 
   pana ing. Mariána Kusendu 
   paní ing. Marcelu Mahdalovou 
   pana Pavla Nováka 
   pana Ondřeje Zetku 
17.   Zastupitelstvo obce Strání volí členy kontrolního výboru: 
    paní Jarmilu Pavlušovou 
    pana Karla Gryce 
    pana Jana Havlíka 
    pana Dalibora Stupku 
18.   Zastupitelstvo obce Strání v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 

č.  128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
stanoví odměnu za výkon funkce prvního místostarosty jako neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve výši 24.000,- Kč měsíčně. Odměna bude 
poskytována ode dne zvolení do funkce prvního místostarosty 

19.   Zastupitelstvo obce Strání v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
stanoví odměnu za výkon funkce druhého místostarosty jako neuvolněného 
člena zastupitelstva obce ve výši 10.000,- Kč měsíčně. Odměna bude 
poskytována ode dne zvolení do funkce druhého místostarosty 

20.  Zastupitelstvo obce Strání v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
stanoví za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 
obce takto: 

 člen rady      1.800,- Kč 
 předseda výboru nebo komise   1.400,- Kč 
 člen výboru nebo komise     1.300,- Kč 
 člen zastupitelstva bez dalších funkcí      600,- Kč 
        Zastupitelstvo obce Strání v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 

písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, stanoví, že při souběhu dvou či více funkcí se odměna 
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne ve schválené výši + 
příplatek 200,- Kč 



        Zastupitelstvo obce Strání v souladu s § 77 odst. 2 písm. b) a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného 
člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.  

 
 
 
 
 
 
         ________________________ 
 
                 Antonín Popelka 
                    starosta obce  
 
 
 


