
PŘEHLED USNESENÍ ZE DNE 1.11.2018 

 

 usnesení č. 1: 

Zastupitelstvo obce Borová určuje ověřovateli zápisu p. Pavla Bednáře a Ing. Václava 

Stodolu, zapisovatelem p. Vladimíra Romportla. 

 usnesení č. 2: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

1) volba starosty a místostarosty; 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce 

uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

2) volba členů rady obce; 

3) 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 

4) rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

odst. 2 zákona o obcích); 

5) diskuse. 

 usnesení č. 3: 

Zastupitelstvo obce Borová schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 

 usnesení č. 4:  

Zastupitelstvo obce Borová v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 

pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 

 usnesení č. 5: 

Zastupitelstvo obce Borová volí dlouhodobě uvolněnou starostkou obce Mgr. Lenku 

Tlustou. 

 usnesení č. 6: 

Zastupitelstvo obce Borová volí dlouhodobě neuvolněným místostarostou Ing. Petra 

Kučeru. 

 usnesení č. 7: 



Zastupitelstvo obce Borová volí dlouhodobě neuvolněnými členy Rady obce Borová                    

p. Vojtěcha Bednáře, Ing. Jaroslava Kučeru a p. Vladimíra Romportla. 

 usnesení č. 8: 

Zastupitelstvo obce Borová zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

 usnesení č. 9: 

Zastupitelstvo obce Borová volí předsedou finančního výboru Ing. Václava Stodolu. 

 usnesení č. 10: 

Zastupitelstvo obce Borová volí předsedou kontrolního výboru p. Pavla Bednáře. 

 usnesení č. 11: 

Zastupitelstvo obce Borová volí členy finančního výboru p. Ludmilu Kučerovou a                    

p. Tomáše Mlynáře. 

 usnesení č. 12: 

Zastupitelstvo obce Borová volí členy kontrolního výboru Ing. Václava Ridla a                          

p. Vlastimila Střítežského. 

 usnesení č. 13: 

Zastupitelstvo obce Borová v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

takto: 

Místostarosta     11.000,- Kč 

Člen rady        2.000,- Kč 

Předseda výboru         500,- Kč 

Člen zastupitelstva bez dalších funkcí      180,- Kč 

Zastupitelstvo obce Borová v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví, že při souběhu výkonu více funkcí (neuvolněný člen rady, předseda/člen 

některého z výborů, předseda/člen některé z komisí rady) se odměna neuvolněnému 

členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet maximálně dvou nejvyšších 

zastupitelstvem stanovených odměn za jím zastávané funkce.  

Zastupitelstvo obce Borová v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou 

poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 

V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne 

složení slibu. 


