
  

 

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ 

OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA  

obce Měňany 
 

č. 6/22 
 

DNE   14.10. 2022   v 18.00 hod. 
 

Zasedání bylo zahájeno v 18:00 a skončeno v 19:00. Zastupitelstvo bylo schopno 

se usnášet po celou dobu zasedání v počtu 7 členů.  

 
Přítomní zastupitelé: Luboš Novák, Ing. Miroslav Douša, Fanta Jiří, 

Petr Němec, Tomáš Šlégr, Jiřina Říhová, Ondřej Tetter 
 

 

Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisů. 

Zapisovatelem pro pořízení zápisu z ustanovujícího zasedání zastupitelstva 

obce je určen Ing. Miroslav Douša, zvolený zastupitel. 

Ověřovateli zápisu byli navrženi Jiří Fanta a Jiřina Říhová. 

 

Hlasování – Schváleno jednomyslně 

 

Usnesení 

Zastupitelstvo schválilo ověřovateli zápisu Jiřího Fantu a Jiřinu Říhovou. 

 

Schválení programu 

 

1. Slib nově zvolených zastupitelů 

2. Volby jednotlivých funkcionářů 

3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí   

4. Rozhodnutí o schvalování rozpočtových opatření starostou 

  

 

Hlasování: Schváleno jednomyslně 



1. Slib nově zvolených zastupitelů 

 

Ustavující schůzi zahájil Jiří Fanta. Po přečtení slibu všichni přítomní složili slib 

vyslovením slova slibuji a stvrdili slib svým podpisem. Pak následovala volba 

nového starosty, který se ujal řízení schůze. 

   

2.  Volby do jednotlivých funkcí 

 

Volba neuvolněného starosty 
Návrh: Ing. Miroslav Douša 

Hlasování – Schváleno jednomyslně 

Usnesení 
Do funkce neuvolněného starosty byl zvolen Ing. Miroslav Douša.  

 

Volba neuvolněného místostarosty 
Návrh: Ondřej Tetter 

Hlasování – Schváleno jednomyslně 

Usnesení 
Do funkce neuvolněného místostarosty byl zvolen Ondřej Tetter. 

 

Volba neuvolněného předsedy finančního výboru 
Návrh: Fanta Jiří       

Hlasování – Schváleno jednomyslně 

Usnesení 
Do funkce neuvolněného předsedy finančního výboru byl zvolen Fanta Jiří.  

 

Volba neuvolněného předsedy kontrolního výboru 
Návrh: Jiřina Říhová 

Hlasování – Schváleno jednomyslně 

Usnesení 
Do funkce neuvolněného předsedy kontrolního výboru byla zvolena Jiřina Říhová. 

 

Volba neuvolněného předsedy výboru veřejného pořádku 
Návrh: Tomáš Šlégr 

Hlasování – Schváleno jednomyslně 

Usnesení 
Do funkce neuvolněného předsedy výboru veřejného pořádku byl zvolen Tomáš Šlégr. 

 

Volba neuvolněného předsedy kulturního výboru  
Návrh: Luboš Novák 

Hlasování – Schváleno jednomyslně 



Usnesení 
Do funkce neuvolněného předsedy kulturního výboru byl zvolen Luboš Novák. 

 

Volba neuvolněného předsedy výboru části obce Tobolka 

Návrh: Petr Němec 

Hlasování – Schváleno jednomyslně 

Usnesení 
Do funkce neuvolněného předsedy výboru části obce Tobolka byl zvolen Petr Němec. 

 

 

3. Schválení výše odměn členů zastupitelstva 

 

Návrh (podle Přílohy k nařízení vlády č. 318/2017): 

Starosta:   28 946,- Kč 

Místostarosta  26 051,- Kč 

Předseda výboru       2 894,- Kč 

 

Hlasování – Schváleno jednomyslně 

 

Usnesení 

 

Zastupitelstvo obce stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce 

odměny za měsíc v následujících částkách: 

 
Funkce Jméno odměna 

Neuvolněný starosta Ing. Miroslav Douša 28 946,- Kč 

Neuvolněný místostarosta Ondřej Tetter 26 051,- Kč 

Neuvolněný předseda finančního výboru Jiří Fanta 2 894,- Kč 

Neuvolněný předseda kontrolního výboru Jiřina Říhová 2 894,- Kč 

Neuvolněný předseda výboru veřejného pořádku Tomáš Šlégr 2 894,- Kč 

Neuvolněný předseda kulturního výboru Luboš Novák 2 894,- Kč 

Neuvolněný předseda výboru části obce Tobolka Petr Němec 2 894,- Kč 

 

Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě 

nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude 

odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn 

v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení 

do příslušné funkce.  

 

Zastupitelstvo obce Měňany v souladu s §74 odst. 3 zákona o obcích 

stanovilo, že při souběhu 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. 

 
 

4. Návrh 

 

Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce ke schvalování a provádění rozpočtových 

opatření takto: 

- Rozpočtové příjmy v neomezené výši 

- Rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy 

rozpočtové skladby) do výše 200 tis. Kč celkem za jedno rozpočtové 

opatření v jednom kalendářním měsíci. 

- Poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu 

v příjmech i ve výdajích 

O všech takto provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat 

zastupitelstvo obce na nejbližším příštím zasedání  

  

 

Hlasování: Schváleno jednomyslně 

 

Usnesení:  

Zastupitelstvo zmocňuje starostu obce ke schvalování a provádění rozpočtových 

opatření takto: 

- Rozpočtové příjmy v neomezené výši 

- Rozpočtové výdaje v závazných ukazatelích rozpočtu (paragrafy 

rozpočtové skladby) do výše 200 tis. Kč celkem za jedno rozpočtové 

opatření v jednom kalendářním měsíci. 

- Poslední rozpočtové opatření za kalendářní rok v plném rozsahu 

v příjmech i ve výdajích 

O všech takto provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat 

zastupitelstvo obce na nejbližším příštím zasedání  

  

 

        Ověřovatel 1     Fanta Jiří 

 

        Ověřovatel 2     Jiřina Říhová 

 

        Starosta obce:  Ing. Miroslav Douša 


