
Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Obědovice 

konaného dne 18. 10. 2022 (§ 95 zákona o obcích) 

 

Obec Obědovice 

Zastupitelstvo obce Obědovice 
 

1. Zastupitelstvo obce Obědovice určuje ověřovatele zápisu Lenku Hájkovou a Tomáše 
Dymeše a zapisovatele Petra Šindeláře. 

 
2. Zastupitelstvo obce Obědovice schvaluje program ustavujícího zasedání v předloženém 

znění. 
 

3. Zastupitelstvo obce Obědovice schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
 

4. Zastupitelstvo obce Obědovice určuje všechny funkce zastupitelů jako neuvolněné. 

 

5. Zastupitelstvo obce Obědovice schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty 
postupem uvedeným předsedajícím. 
 

6. Zastupitelstvo obce Obědovice volí starostou Petra Klapku. 
 

7. Zastupitelstvo obce Obědovice volí místostarostou Davida Kuldu. 

 

8. Zastupitelstvo obce Obědovice zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a kulturní výbor. 
Finanční a kontrolní výbor budou tříčlenné, kulturní výbor čtyřčlenný. 

 
9. Zastupitelstvo obce Obědovice volí předsedou finančního výboru Jakuba Mrštíka. 

 

10.  Zastupitelstvo obce Obědovice volí předsedou kontrolního výboru Petra Šindeláře.  
 

11. Zastupitelstvo obce Obědovice volí předsedou kulturního výboru Lenku Hájkovou. 
 

12. Zastupitelstvo obce Obědovice volí členy finančního výboru Lenku Hájkovou a Kláru 

Šimonovou. 

 

13. Zastupitelstvo obce Obědovice volí členy kontrolního výboru: Pavel Klika a Tomáš Dymeš. 

 

14. Zastupitelstvo obce Obědovice volí členy kulturního výboru Kláru Šimonovou, Lenku 

Mrštíkovou a Markétu Sadílkovou. 

 

15. Zastupitelstvo obce Obědovice stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 1.200,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 

následujícího po složení slibu a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání 

zastupitelstva, jehož se zúčastnil. 

 



16. Zastupitelstvo obce Obědovice stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 15.000,- Kč za měsíc. Odměna bude 

poskytována ode dne následujícího po složení slibu. 

 

17. Zastupitelstvo obce Obědovice stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 10.500,- Kč za měsíc. Odměna bude 

poskytována ode dne ode dne následujícího po složení slibu. 

 

18. Zastupitelstvo obce Obědovice stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru 

zastupitelstva ve výši 2.000,- za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne následujícího 

dni jeho zvolení do funkce předsedy výboru. 

 

19. Zastupitelstvo obce Obědovice stanoví odměnu za výkon funkce člena výboru (který je i 

není členem zastupitelstva obce) ve výši 500,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována 

ode dne následujícího dni jeho zvolení do funkce člena výboru. 

 

20. Zastupitelstvo obce Obědovice v souladu s § 74 odst. 3 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. Toto usnesení nabývá účinnosti dnem jeho přijetí. 

 

21. Zastupitelstvo obce Obědovice stanovuje zástupce obce za účelem jednání a komunikace 

s mikroregionem Urbanická brázda - Petr Klapka a David Kulda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta: Petr Klapka      Místostarosta: David Kulda 

 

 


