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Zápis č. 1
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr,
Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, Rozporka Luboš, Ing. Šamal Vladimír,
Vobrová Drahoslava, Ing. Winkler Karel
Před zahájením ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak se Jaroslav Čapek
dotázal, zda má někdo výhrady k tomu, že jako dosavadní starosta bude do doby zvolení
nového starosty, případně místostarosty předsedat dnešnímu ustavujícímu zasedání
Zastupitelstva obce Kunžak.
Výhrady nebyly.
Poté předsedající zahájil ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kunžak. Konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zák. 128/2000 Sb,, o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů
soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula dne 24.10.2014 v 16.00 hodin.
Žádný návrh nebyl podán. Informace o místě a době konání ustavujícího zasedání
zastupitelstva podle § 93 odst. 1 zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), byla na úřední
desce obecního úřadu Kunžak zveřejněna, v souladu se zákonem, po dobu nejméně sedmi dní
a to od 27.10.2014 do 6.11.2014. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce
obce.
Předsedající konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva z celkového počtu 11
členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání předsedající určil paní Mgr. Evu Krafkovou a
paní Alenu Brunnerovou. Zapisovatelkou určil paní Evu Šteflovou.
Přesedající vyzval zapisovatelku, aby provedla kontrolu osvědčení o zvolení členem
Zastupitelstva obce Kunžak u přítomných členů zastupitelstva a zjistila, zda některý z nich
neprohlásil, že se vzdává mandátu.
Zapisovatelka paní Eva Šteflová konstatovala, že všichni přítomní členové zastupitelstva
předložili osvědčení o zvolení členem Zastupitelstva obce Kunžak a nikdo z nich neprohlásil,
že se vzdává mandátu.
Do Zastupitelstva obce Kunžak byli zvoleni:
Alena Brunnerová
Mgr. Jan Dobeš
Mgr. Eva Krafková
Josef Kudrna
Petr Král
Ing. Petr Moučka
Zdeněk Pudil
Luboš Rozporka
Ing. Vladimír Šamal
Drahoslava Vobrová
Ing. Karel Winkler

SNK - SDH Valtínov
SNK - Nezávislí
SNK - Nezávislí
SNK - Živnostníci
ČSSD
SNK – Mosty
KDÚ - ČSL
KSČM
KDÚ - ČSL
SNK - Živnostníci
SNK – Tělovýchova a sport

Následovalo složení slibu člena zastupitelstva obce. Předsedající přečetl znění slibu.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Kunžak a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“
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Každý přítomný člen zastupitelstva, pronesením slova „slibuji“ a podpisem listiny s textem
slibu, složení slibu potvrdil. Listina s textem slibu s podpisy zastupitelů je nedílnou součástí
zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva.
Poté předsedající přečetl návrh programu, kterým by se mělo řídit ustavující zasedání
Zastupitelstva obce Kunžak.
1. Jednací řád zastupitelstva
2. Určení způsobu volby uvolněného starosty, jednoho neuvolněného místostarosty a
předsedů a členů výborů
3. Volba starosty a místostarosty
- volba starosty
- volba místostarosty
4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
- volba předsedy finančního výboru
- volba členů finančního výboru
- volba předsedy kontrolního výboru
- volba členů kontrolního výboru
5. Stanovení
počátku výplaty a výše odměn neuvolněným členům
Zastupitelstva
obce Kunžak, předsedům výborů a členům výborů a komisí
6. Pracovní smlouva na dobu určitou na předání agendy starosty
7. Pověření člena Zastupitelstva obce Kunžak přijímat prohlášení o uzavření
manželství
8. Stanovení termínů jednání zastupitelstva
9. Diskuse
10. Závěr
Předsedající se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínky nebo doplnění
k navrhovanému programu. Připomínky nebo návrhy doplnění programu nebyly.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje navržený program ustavujícího zasedání Zastupitelstva
obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 1:
Předsedající se dotázal, zda má někdo ze zastupitelů připomínku k stávajícímu jednacímu
řádu Zastupitelstva obce Kunžak, se kterým se všichni zastupitelé měli možnost seznámit.
Žádné připomínky nebyly.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, že se zasedání Zastupitelstva obce Kunžak budou
řídit stávajícím jednacím řádem Zastupitelstva obce Kunžak.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 2:
Při povolebním jednání nově zvolených zastupitelů bylo všemi 11 zastupiteli navrženo, že
funkce starosty bude vykonávána jako funkce uvolněná a funkce jednoho místostarosty jako
funkce neuvolněná. Dále bylo navrženo, že volba uvolněného starosty, jednoho neuvolněného
místostarosty, předsedů a členů výborů bude provedena veřejným hlasováním.
Předsedající se dotázal, zda má někdo jiný návrh. Jiné návrhy nebyly.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby funkce starosty obce Kunžak byla vykonávána
jako funkce uvolněná, funkce jednoho místostarosty obce Kunžak jako funkce neuvolněná a
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jejich volba včetně volby předsedů a členů výborů finančního a kontrolního byla provedena
veřejným hlasováním.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 3:
Při povolebním jednání nově zvolených zastupitelů byla sdruženími nezávislých kandidátů
Mosty, SDH Valtínov a Živnostníci navržena jako kandidátka na funkci uvolněného starosty
obce Kunžak paní Drahoslava Vobrová.
Sdruženími nezávislých kandidátů Tělovýchova a sport, Nezávislí, KDÚ-ČSL, KSČM a
ČSSD byl jako kandidát na funkci uvolněného starosty obce Kunžak navržen Ing. Vladimír
Šamal.
Paní Drahoslava Vobrová i pan Ing. Vladimír Šamal kandidaturu na funkci uvolněného
starosty obce Kunžak přijímají.
Předsedající se dotázal, zda jsou ještě jiné návrhy na kandidáty na funkci uvolněného
starosty obce Kunžak. Jiné návrhy nebyly.
Předsedající dal hlasovat o tom, kdo je pro, aby uvolněnou starostkou obce Kunžak byla
zvolena paní Drahoslava Vobrová.
Hlasování:
Pro: Brunnerová A., Kudrna J., Moučka P., Vobrová D.
Proti: Dobeš J., Krafková E., Král P., Pudil Z., Rozporka L., Šamal V., Winkler K.
Paní Drahoslava Vobrová nebyla zvolena uvolněnou starostkou obce Kunžak.
Poté dal předsedající hlasovat to tom, kdo je pro, aby uvolněným starostou obce Kunžak
byl zvolen pan Ing. Vladimír Šamal.
Hlasování:
Pro: Dobeš J., Krafková E., Král P., Pudil Z., Rozporka L., Šamal V., Winkler K
Proti: Brunnerová A., Kudrna J., Moučka P., Vobrová D.
Pan Ing. Vladimír Šamal byl zvolen uvolněným starostou obce Kunžak.
Předsedající pan Jaroslav Čapek poblahopřál novému starostovi ke zvolení, poděkoval
všem přítomným za spolupráci a zastupitelům popřál, aby měli dostatek sil, odvahy a zdraví
při správě obce ve prospěch jejích občanů. Poté předal řízení jednání zastupitelstva novému
starostovi.
Při povolebním jednání nově zvolených zastupitelů byla na funkci neuvolněné
místostarostky obce Kunžak navržena paní Drahoslava Vobrová.
Paní Drahoslava Vobrová kandidaturu na funkci neuvolněné místostarostky obce Kunžak
přijímá.
Starosta se dotázal, zda jsou ještě jiné návrhy na kandidáty na funkci neuvolněného
místostarosty obce Kunžak. Jiné návrh nebyly.
Starosta dal hlasovat o tom, kdo je pro, aby neuvolněnou místostarostkou obce Kunžak
byla zvolena paní Drahoslava Vobrová.
Hlasování: jednohlasně
Paní Drahoslava Vobrová byla zvolena neuvolněnou místostarostkou obce Kunžak.
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K bodu 4:
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zřizuje zastupitelstvo
obce vždy finanční a kontrolní výbor a volí jejich předsedy a členy. Počet členů je vždy lichý,
nejméně tříčlenný. Předsedou výboru musí být člen zastupitelstva obce.
Při povolebním jednání nově zvolených zastupitelů došlo ke shodě, že výbory budou
pětičlenné.
Starosta se dotázal, zda má někdo jiný návrh. Jiné návrhy nebyly.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, že finanční a kontrolní výbor obce Kunžak bude
mít pět členů.
Hlasování: jednohlasně
Jako kandidát na funkci předsedy finančního výboru obce Kunžak byl navržen pan Mgr.
Jan Dobeš (SNK Nezávislí).
Pan Mgr. Jan Dobeš kandidaturu na funkci předsedy finančního výboru obce Kunžak
přijímá.
Za členy finančního výboru byli navrženi: Ing. Karel Winkler (SNK Tělovýchova a sport),
Jiří Dvořák (SNK Nezávislí), Ondřej Mrkva (SNK Živnostníci) a Zdeněk Zámečník st.
Všichni navržení kandidáti kandidaturu na funkci člena finančního výboru přijímají.
Starosta se dotázal, zda má někdo jiný návrh. Jiné návrhy nebyly.
Zastupitelstvo obce Kunžak volí předsedou finančního výboru obce Kunžak pana Mgr.
Jana Dobeše.
Hlasování:
Pro: Brunnerová A., Dobeš J., Krafková E., Král P., Moučka P., Pudil Z., Rozporka L., Šamal
V., Winkler K
Zdrželi se: Kudrna J., Vobrová D.
Zastupitelstvo obce Kunžak volí za členy finančního výboru: Ing. Karla Winklera, Jiřího
Dvořáka, Ondřeje Mrkvu a Zdeňka Zámečníka st.
Hlasování: jednohlasně
Jako kandidát na funkci předsedy kontrolního výboru obce Kunžak byl navržen pan Josef
Kudrna (SNK Živnostníci).
Pan Josef Kudrna kandidaturu na funkci předsedy kontrolního výboru obce Kunžak
přijímá.
Za členy kontrolního výboru byli navrženi: Luboš Rozporka (KSČM), Petr Král (ČSSD),
Zdeněk Pudil (KDÚ-ČSL) a Ing. Petr Moučka (SNK Mosty). Všichni navržení kandidáti
kandidaturu na funkci člena kontrolního výboru přijímají.
Starosta se dotázal, zda má někdo jiný návrh. Jiné návrhy nebyly.
Zastupitelstvo obce Kunžak volí předsedou kontrolního výboru obce Kunžak pana Josef
Kudrnu.
Hlasování: jednohlasně
Zastupitelstvo obce Kunžak volí za členy kontrolního výboru: Luboše Rozporku, Petra
Krále, Zdeňka Pudila a Ing. Petra Moučku.
Hlasování: jednohlasně
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K bodu 5:
Dle ustanovení § 72 zákona o obcích může být neuvolněným členům zastupitelstva obce
za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Zastupitelstvo určí konkrétní funkce, pro které
budou členové zastupitelstva uvolněni a v případě ostatních členů zastupitelstva rozhodne o
vyplácení měsíčních odměn za výkon funkce, stanoví její výši a den, od kterého je měsíční
odměna poskytována a dále určí odměnu za výkon funkce člena komise nebo výboru
občanem-nečlenem Zastupitelstva a den, od kterého bude odměna vyplácena.
Navrhuje se, aby neuvolněným členům Zastupitelstva byly vypláceny za výkon funkce
tyto měsíční odměny podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb. ve znění pozdějších
předpisů a podle metodického doporučení ministerstva vnitra číslo 5.2 k činnosti územních
samosprávných celků:
neuvolněný místostarosta:
základ 7509,- Kč
příplatek za obyvatele 2141,-Kč
celkem 9650,-Kč ode dne zvolení do funkce
předseda kontrolního výboru
předseda 1120,-- Kč
příplatek za obyvatele 180,-Kč
celkem 1300,- Kč ode dne ustavení výboru
předseda finančního výboru
předseda 1120,- Kč
příplatek za obyvatele 180,-Kč
celkem 1300,- Kč ode dne ustavení výboru
člen kontrolního nebo finančního výboru
člen výboru 880,- Kč
příplatek za obyvatele 180,-Kč
celkem 1060,- Kč ode dne ustavení výboru
předseda komise
předseda 1120,- Kč
příplatek za obyvatele 180,-Kč
celkem 1300,- Kč ode dne ustavení komise
člen komise
člen komise 880,-Kč
příplatek za obyvatele 180,-Kč
celkem 1060,- Kč ode dne ustavení komise
řadový člen zastupitelstva
člen zastupitelstva 360,-Kč
příplatek za obyvatele 180,- Kč
celkem 540,-Kč ode dne ustavujícího zastupitelstva
člen komise nebo výboru - nečlen zastupitelstva 70,-Kč/hod. na základě vykázaných
hodin činnosti ode dne ustavení výboru nebo komise
dále se navrhuje,
- aby v případě, že někdo začne vykonávat funkci zastupitele v průběhu volebního období (tj.
případ nástupu náhradníků na uvolněný mandát, případně při nově obsazovaných funkcích ve
výborech, komisích)byla vyplácena odměna podle vykonávané funkce ode dne složení slibu
zastupitele a u nového člena komise nebo výboru ode dne určení do komise nebo výboru.
Zastupitelstvo obce Kunžak souhlasí, aby neuvolněným členům Zastupitelstva byly
vypláceny za výkon funkce tyto měsíční odměny podle přílohy č. 1 k nařízení vlády
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č.37/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle metodického doporučení ministerstva
vnitra číslo 5.2 k činnosti územních samosprávných celků:
neuvolněný místostarosta:
základ 7509,- Kč
příplatek za obyvatele 2141,-Kč
celkem 9650,-Kč ode dne zvolení do funkce
předseda kontrolního výboru
předseda 1120,-- Kč
příplatek za obyvatele 180,-Kč
celkem 1300,- Kč ode dne ustavení výboru
předseda finančního výboru
předseda 1120,- Kč
příplatek za obyvatele 180,-Kč
celkem 1300,- Kč ode dne ustavení výboru
člen kontrolního nebo finančního výboru
člen výboru 880,- Kč
příplatek za obyvatele 180,-Kč
celkem 1060,- Kč ode dne ustavení výboru
předseda komise
předseda 1120,- Kč
příplatek za obyvatele 180,-Kč
celkem 1300,- Kč ode dne ustavení komise
člen komise
člen komise 880,-Kč
příplatek za obyvatele 180,-Kč
celkem 1060,- Kč ode dne ustavení komise
řadový člen zastupitelstva
člen zastupitelstva 360,-Kč
příplatek za obyvatele 180,- Kč
celkem 540,-Kč ode dne ustavujícího zastupitelstva
člen komise nebo výboru - nečlen zastupitelstva 70,-Kč/hod. na základě vykázaných
hodin činnosti ode dne ustavení výboru nebo komise
- aby v případě, že někdo začne vykonávat funkci zastupitele v průběhu volebního období (tj.
případ nástupu náhradníků na uvolněný mandát, případně při nově obsazovaných funkcích ve
výborech, komisích) byla vyplácena odměna podle vykonávané funkce ode dne složení slibu
zastupitele a u nového člena komise nebo výboru ode dne určení do komise nebo výboru.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 6:
Při povolebním jednání nově zvolených zastupitelů obce Kunžak bylo navrženo, aby s
bývalým starostou Jaroslavem Čapkem byl uzavřen pracovněprávní vztah na dobu od
7.11.2014 do 12.12.2014 na předání agendy uvolněného starosty.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje, aby Obec Kunžak uzavřela pracovní smlouvu na
dobu určitou od 7.11.2014 do 12.12.2014 s Jaroslavem Čapkem na předání agendy
uvolněného starosty obce Kunžak. Plat bude stanoven podle nařízení vlády č. 224/2014,
kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, příloha č. 3.
Hlasování: jednohlasně

7
K bodu 7:
Podle § 11a odst.1 písm. a) zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů snoubenci projeví vůli, že spolu vstupují do manželství před
starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva obce, které jsou matričním
úřadem, a to pouze ve správním obvodu tohoto matričního úřadu. Starosta obce pověří
v souladu s § 99 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), člena zastupitelstva
obce, který bude přijímat prohlášení snoubenců o uzavření manželství a rovněž pověří
v souladu s § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), místostarostu a
pověřeného oddávajícího z řad zastupitelstva k užívání závěsného odznaku.
Zastupitelstvo obce Kunžak bere na vědomí,
- že starosta obce v souladu s § 99 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
pověří členku Zastupitelstva obce Kunžak paní Mgr. Evu Krafkovou, aby podle § 11a) odst. 1
písm. a) zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů přijímala prohlášení snoubenců o uzavření manželství,
- že starosta obce v souladu § 99 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
pověří v souladu § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), místostarostu a
pověřenou oddávající Mgr. Evu Krafkovou k užívání závěsného odznaku při přijímání
prohlášení snoubenců o uzavření manželství.
K bodu 8:
Starosta předložil zastupitelstvu návrh termínů jednání Zastupitelstva obce Kunžak na
listopad a prosinec 2014: 27.11.2014 a 18.12.2014.
Starosta se dotázal, zda má někdo jiný návrh. Jiné návrhy nebyly.
Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje tyto termíny jednání Zastupitelstva obce Kunžak na
listopad a prosinec 2014: 27.11.2014 a 18.12.2014.
Hlasování: jednohlasně
K bodu 9 Diskuse
Jaroslav Čapek oznámil zastupitelům, že dne 03. a 04. 11 2014 provedly pracovnice
ekonomického odboru oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí Krajského úřadu
Jihočeského kraje dílčí přezkoumání hospodaření Obce Kunžak za období od 01. 01. 2014 do
04. 11. 2014.
Při přezkoumání hospodaření Obce Kunžak nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Dále sdělil, že k 06. 11. 2014 má obec na účtech 20.367.164,89 Kč. Dlouhodobé závazky
obce k tomuto dni činí 825.450,- Kč, z toho bezúročná půjčka na rekonstrukci kanalizačního
přivaděče na ČOV 600.000,- Kč, bezúročná půjčka AVE na zajištění likvidace odpadu
225.450,- Kč. Výše pohledávek po lhůtě splatnosti delší než tři měsíce k 06. 11. 2014 činí
106.467,50 Kč.
Hodnota majetku ke konci října 2014 je v pořizovacích cenách ve výši 203.257.814,28
Kč, oprávky činí 52.071.331,49 Kč a zůstatková cena je 151.186.482,79 Kč.
Minulé zastupitelstvo předává obec v dobrém stavu.
Mgr. Eva Krafková oznámila, že materiály do zpravodaje je nutné dodat do 28. 11. 2014.
Dále zastupitelstvu oznámila, že zajistí organizaci tradičního Vánočního koncertu s tím, že
v této záležitosti bude informovat zastupitelstvo na listopadovém zasedání.
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Usnesení č. 1
ustavujícího Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014
Zastupitelstvo obce Kunžak
S ch v a l u j e :
- navržený program jednání zastupitelstva
- že se zasedání Zastupitelstva obce Kunžak budou řídit stávajícím jednacím řádem
Zastupitelstva obce Kunžak.
aby funkce starosty obce Kunžak byla vykonávána jako funkce uvolněná, funkce
jednoho místostarosty obce Kunžak jako funkce neuvolněná a jejich volba včetně
volby předsedů a členů výborů finančního a kontrolního byla provedena veřejným
hlasováním
- že finanční a kontrolní výbor obce Kunžak bude mít pět členů
- aby Obec Kunžak uzavřela pracovní smlouvu na dobu určitou od 7.11.2014 do
12.12.2014 s Jaroslavem Čapkem na předání agendy uvolněného starosty obce
Kunžak. Plat bude stanoven podle nařízení vlády č. 224/2014, kterým se mění
nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, příloha č. 3.
- tyto termíny jednání Zastupitelstva obce Kunžak na listopad a prosinec 2014:
27.11.2014 a 18.12.2014.
V o l í:
starostou obce Kunžak – Ing. Vladimíra Šamala
místostarostkou obce Kunžak – Drahoslavu Vobrovou
- předsedou finančního výboru – Mgr. Jana Dobeše
- předsedou kontrolního výboru – Josefa Kudrnu
- členy finančního výboru - Ing. Karla Winklera, Jiřího Dvořáka, Ondřeje Mrkvu a
Zdeňka Zámečníka st.
- členy kontrolního výboru – Luboše Rozporku, Petra Krále, Zdeňka Pudila a Ing. Petra
Moučku
Souhlasí:
- aby neuvolněným členům Zastupitelstva byly vypláceny za výkon funkce tyto
měsíční odměny podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a podle metodického doporučení ministerstva vnitra číslo 5.2 k
činnosti územních samosprávných celků:
neuvolněný místostarosta:
základ 7509,- Kč
příplatek za obyvatele 2141,-Kč
celkem 9650,-Kč ode dne zvolení do funkce
předseda kontrolního výboru
předseda 1120,-- Kč
příplatek za obyvatele 180,-Kč
celkem 1300,- Kč ode dne ustavení výboru
předseda finančního výboru
předseda 1120,- Kč
příplatek za obyvatele 180,-Kč
celkem 1300,- Kč ode dne ustavení výboru
člen kontrolního nebo finančního výboru
člen výboru 880,- Kč
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příplatek za obyvatele 180,-Kč
celkem 1060,- Kč ode dne ustavení výboru
předseda komise
předseda 1120,- Kč
příplatek za obyvatele 180,-Kč
celkem 1300,- Kč ode dne ustavení komise
člen komise
člen komise 880,-Kč
příplatek za obyvatele 180,-Kč
celkem 1060,- Kč ode dne ustavení komise
řadový člen zastupitelstva
člen zastupitelstva 360,-Kč
příplatek za obyvatele 180,- Kč
celkem 540,-Kč ode dne ustavujícího zastupitelstva
člen komise nebo výboru - nečlen zastupitelstva 70,-Kč/hod. na základě vykázaných
hodin činnosti ode dne ustavení výboru nebo komise
- aby v případě, že někdo začne vykonávat funkci zastupitele v průběhu volebního období (tj.
případ nástupu náhradníků na uvolněný mandát, případně při nově obsazovaných funkcích ve
výborech, komisích) byla vyplácena odměna podle vykonávané funkce ode dne složení slibu
zastupitele a u nového člena komise nebo výboru ode dne určení do komise nebo výboru.
B e r e n a v ě d o m í:
- že starosta obce v souladu s § 99 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
pověří členku Zastupitelstva obce Kunžak paní Mgr. Evu Krafkovou, aby podle § 11a) odst. 1
písm. a) zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých
souvisejících zákonů přijímala prohlášení snoubenců o uzavření manželství,
- že starosta obce v souladu § 99 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
pověří v souladu § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), místostarostu a
pověřenou oddávající Mgr. Evu Krafkovou k užívání závěsného odznaku při přijímání
prohlášení snoubenců o uzavření manželství.
Schůze skončila v 18.00 hodin
Zapsala: Šteflová
Ověřovatelé:

Mgr. Eva Krafková

Alena Brunnerová

Ověřeno dne:

Ověřeno dne:

Ing. Vladimír Šamal
starosta obce

Ověřeno dne:

