
Usnesení Zastupitelstva obce Choustníkovo Hradiště 

ze dne 31. října 2018 

 

 

 

 

 

1. Zastupitelstvo obce se patnácti hlasy usneslo na schválení 
programu jednání, doplnění programu jednání, zapisovatelce, 

na komisi pro sčítání hlasů a ověřovatelích zápisu.  

2. Zastupitelstvo obce se čtrnácti hlasy usneslo na zvolení 
Ing. Jana Vogla do funkce dlouhodobě uvolněného starosty 

obce.  

3. Zastupitelstvo obce se patnácti hlasy usneslo, aby na 

funkci místostarosty obce byli zvoleni dva členové 

zastupitelstva obce a jako plat pobírali každý polovinu 

maximálního platu místostarosty, který mu náleží.  

4. Zastupitelstvo obce se čtrnácti hlasy usneslo na zvolení 
pana Jaroslava Macháčka do funkce neuvolněného 

místostarosty obce.  

5. Zastupitelstvo obce se čtrnácti hlasy usneslo na zvolení 
pana Zbyňka Šmída do funkce neuvolněného místostarosty 

obce.  

6. Zastupitelstvo obce se třinácti hlasy usneslo na zvolení 
pana Zdeňka Seidla a MUDr. Jiřího Záplaty do funkce člena 

rady obce.  

7. Zastupitelstvo obce se čtrnácti hlasy usneslo na zvolení 
paní Hany Čížkové do funkce předsedkyně kontrolního výboru.  

8. Zastupitelstvo obce se třinácti hlasy usneslo na zvolení 
pana Petra Slabého a Jiřího Hudoka na funkci člena 

kontrolního výboru.  

9. Zastupitelstvo obce se čtrnácti hlasy usneslo na zvolení 
paní Pavlíny Potocké do funkce předsedkyně finančního 

výboru.  

10. Zastupitelstvo obce se třinácti hlasy usneslo na zvolení 
paní Lucii Kreislové a pana Petra Hlouška do funkce člena 

finančního výboru.  

11. Zastupitelstvo obce se dvanácti hlasy usneslo na výši 

měsíční odměny pro místostarostu obce ve výši 12.300,-- 

Kč. 

12. Zastupitelé obce se osmi hlasy usneslo na výši měsíční 
odměny pro člena rady obce ve výši 4.050,-- Kč.  

13. Zastupitelstvo obce se jedenácti hlasy usneslo na výši 
měsíční odměny pro člena zastupitelstva ve výši 460,-- Kč.  

14. Zastupitelstvo obce se třinácti hlasy usneslo na výši 

měsíční odměny pro předsedy kontrolního a finančního 

výboru ve výši 1.130,-- Kč. 



15. Zastupitelstvo obce se 15 hlasy usneslo na nově stanovené 
odměny byly vypláceny od 1.11.2018 a odměny za jednotlivé 

funkce se nebudou sčítat.  

16. Zastupitelstvo obce se třinácti hlasy usneslo na výši 

odměny pro členy kontrolního a finančního výboru ve výši 

1.030,-- Kč.  

17. Zastupitelstvo obce s čtrnácti hlasy usneslo na zvolení 
MUDr. Lubomíra Jadrného do funkce kontrolního člena Svazku 

Plynofikace.  

18. Zastupitelstvo obce se osmi hlasy usneslo na zvolení pana 
Jiřího Hudoka do funkce zástupce obce Svazku obcí 

Plynofikace.  

19. Zastupitelstvo obce se deseti hlasy usneslo na zvolení 
MUDr. Jiřího Záplaty do funkce náhradníka do výboru Svazku 

obcí Plynofikace.  

20. Zastupitelstvo obce se čtrnácti hlasy usneslo, aby se 

žádostí pana Aleše Dohnala zabývala rada obce.  

21. Zastupitelstvo obce se čtrnácti hlasy usneslo na pověření 
pana Zbyňka Šmída v zastupování obce v získání pozemků 

v majetku státu.  

22. Zastupitelstvo obce se čtrnácti hlasy usneslo na koupi 
nového mobilního telefonu pro potřebu starosty obce.   

 

 

   

 

 

 


