
USNESENÍ 

  k zápisu č. 1 z veřejného ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlkov dne 6. 11. 

2014 

 

Usnesení č. 1/1 

Zastupitelstvo obce schvaluje uskutečnění volby starosty a místostarosty veřejným hlasováním. 

Schváleno 7 hlasy. 

 

Usnesení č. 1/2 

Zastupitelstvo obce neschvaluje do funkce starosty obce pana Jana Rezka. 

Neschváleno 4 hlasy. 3 hlasy pro. 

 

Usnesení č. 1/3 

Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce starosty obce pana Jiřího Nepokoje. 

Schváleno 4 hlasy. 3 hlasy proti. 

 

Usnesení č. 1/4 

Zastupitelstvo obce neschvaluje do funkce místostarosty obce pana Jana Rezka. 

Neschváleno 4 hlasy. 3 hlasy pro. 

 

Usnesení č. 1/5 

Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce místostarosty obce ing. Alenu Bartošovou. 

Schváleno 4 hlasy. 3 proti. 

 

Usnesení č. 1/6 

Zastupitelstvo obce schvaluje složení kontrolního výboru obce: 

předseda – PhDr. Ondřej Tikovský, Ph.D., členové – Miluše Šafářová, Ing. Aleš Kovář 

Schváleno 7 hlasy. 

 

Usnesení č. 1/7 
Zastupitelstvo obce schvaluje složení finančního výboru obce: 

předseda – Václav Bartoš, členové – Helena Rezková, Hana Malá 

Schváleno 4 hlasy. 2 proti. 1 se zdržel. 

 

Usnesení č. 1/8 

Zastupitelstvo obce schvaluje výši měsíční odměny starostovi obce od 6.11.2014 ve výši 9 000,- 

Kč. Schváleno 6 hlasy. 1 se zdržel. 

 

Usnesení č. 1/9 

Zastupitelstvo obce neschvaluje výši měsíční odměny místostarostovi obce od 6.11.2014 ve 

výši 3 500,- Kč.  

Neschváleno 4 hlasy. 3 pro. 

 

Usnesení č. 1/10 

Zastupitelstvo obce schvaluje výši měsíční odměny místostarostovi obce od 6.11.2014 ve výši  

4 500,- Kč. 

Schváleno 4 hlasy. 3 hlasy proti. 

 



Usnesení č. 1/11 

Zastupitelstvo obce neschvaluje výši měsíční odměny členům zastupitelstva obce od 6.11.2014  

ve výši 460,- Kč. 

3 pro. 3 proti. 1 se zdržel. 

 

 
1 

Usnesení č. 1/12 

Zastupitelstvo obce schvaluje výši měsíční odměny od 6.11.2014 členům zastupitelstva obce, 

kteří vykonávají funkci předsedy výboru nebo komise ve výši 660,- Kč a ostatním členům ve 

výši  

460,- Kč. 

Schváleno 4 hlasy. 1 proti. 2 se zdrželi. 

 

Usnesení č. 1/13 

Zastupitelstvo obce schvaluje vypsání výběrového řízení na funkci účetní a hospodářky obce 

s možností nástupu od 1.12.2014 s těmito požadavky:  

   praxe v oboru 

   znalost práce na počítači 

   znalost vedení podvojného účetnictví 

   vzdělání ÚSO – min. SŠ + maturita 

   výpis z rejstříku trestů 

   profesní životopis 

   řidičský průkaz skupiny B 

Výhodou:   znalost účetnictví obcí 

Nabídky je nutné doručit do 20.11.2014 do 12,00 hodin do kanceláře obecního úřadu. 

Schváleno 7 hlasy. 
 

Usnesení č. 1/14 

Zastupitelstvo obce schvaluje jednorázovou finanční odměnu paní Mileně Havlové ve výši  

5 000,- Kč. 

Schváleno 7 hlasy. 

 

 

 

   Jiří Nepokoj v. r., starosta                                         Ing. Alena Bartošová v. r., místostarosta 

       

 

 

 

 

 

 

 


