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Výpis usnesení 

ze zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Střítež, 
konaného dne  5.11.2014 

 
 

Usnesení č. 1/1  
Zastupitelstvo obce Střítež  určuje ověřovateli zápisu Marii Pyszkovou, ing. Jana 
Barona a zapisovatelkou Jiřinu Bujokovou. 
 
Usnesení č. 1/2 
Výsledek hlasování o pozměněném programu -nebylo schváleno. 
 
Usnesení č.  1/3 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
 
1. Zahájení  

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce dle ust. §69 odst. 2, zákona č. 128/2000   
Sb., o obcích  

3. Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu  
4. Schválení programu  
5. Volba starosty a místostarosty  
   a. určení počtu místostarostů  
   b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě   
       uvolnění   (§71 zákona o obcích)  
   c. určení způsobu volby starosty a místostarosty  
   d. volba volební komise  
   e. volba starosty  
   f. volba místostarosty  
6. Zřízení výborů finančního, kontrolního, národnostních menšin, životního prostředí 
   a. určení počtu členů jednotlivých výborů  

   b. volba předsedů jednotlivých výborů  

   c. volba členů jednotlivých výborů  
7. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72    

zákona o obcích)  
8. Diskuse  
9. Závěr 
 
Usnesení č. 1/4 
Zastupitelstvo obce Střítež  schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
 
Usnesení č. 1/5 
Zastupitelstvo obce Střítež  v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, 
že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
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Usnesení č. 1/6 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarosty. 
 
Usnesení č. 1/7  
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje volební komisi ve složení Blahutová Renata, 
Mikulová Veronika. 
 
Usnesení č. 1/8 
Zastupitelstvo obce Střítež  tajnou volbou volí starostou obec p. Miroslava Jaworka. 
 
Usnesení č. 1/9 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje, aby i nadále předsedající byla Mgr. Adéla 
Kapitanovová.  
 
Usnesení č. 1/10 
Zastupitelstvo obce Střítež  tajnou volbou volí místostarostou obce p. Petra 
Machálka. 
 
Usnesení č. 1/ 11 
Zastupitelstvo obce Střítež  zřizuje finanční výbor s 5 členy  a kontrolní výbor se 3 
členy. Ostatní výbory vždy 3 členné. 
 
Usnesení č. 1/12 
Zastupitelstvo obce Střítež volí předsedou finančního výboru Mgr. Adélu 
Kapitanovovou.  
 
Usnesení č. 1/13 
Zastupitelstvo obce Střítež  volí předsedou kontrolního výboru ing. Jana Barona. 
 
Usnesení č. 1/14 
Zastupitelstvo obce Střítež  volí předsedou výboru národnostních menšin Stanislava 
Niemczyka. 
 
Usnesení č. 1/15 
Zastupitelstvo obce Střítež  volí předsedou komise  životního prostředí Marii 
Pyszkovou. 
 
Usnesení č. 1/16 
Zastupitelstvo obce Střítež volí na tomto zasedání pouze členy finančního výboru. 
 
Usnesení č. 1/17 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje všechny členy finančního výboru jedním 
hlasováním. 
 
Usnesení č. 1/18 
Zastupitelstvo obce Střítež volí členy finančního výboru Mgr. Petra Szlauera, Jana 
Filipczyka, ing. Šárku Zawadzskou, ing. Měčislava Kaletu. 
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Usnesení č. 1/19 
Zastupitelstvo obce Střítež v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví měsíční odměny  za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva obce takto: 
místostarosta – 9500,00 Kč 
předseda výboru – 900,00 Kč 
člen zastupitelstva bez další funkce – 360,00 Kč 
 
Usnesení č. 1/20 
Zastupitelstvo obce Střítež schvaluje odměny od následujícího dne po dni 
ustavujícího zasedání tj. ode dne 6.11.2014. 
 
 
Ve Stříteži 10.11.2014 
 
 
Zapsala: Bujoková Jiřina 
 
 
Ověřovatelé zápisu: 
 
Pyszková Marie 
 
 
 
 
ing. Baron Jan 
 
 
 
 
 
starosta obce: 
Jaworek Miroslav 
 


