
Výpis přijatých usnesení na ustavujícím zasedání  
Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 1.11.2018 

 

 

1. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje program ustavujícího 

zasedání. 
  

2. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí ověřovateli zápisu Juliana 
Wurszta a Jaroslava Santariuse, a zapisovatelem Marcelu Wursztovou. 

  

3. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí členy mandátové a volební 
komise ve složení: Ing. Jaroslav Szromek, Ing. Jan Křístek, Ivo Sztefek. 

  

4. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí členy návrhové komise ve 
složení: Ing. Halina Zientková, Petr Poncza, Aleš Majer. 

  

5. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schválilo zvolení jednoho 
místostarosty. 

  

6. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) 
zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen 
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

  

7. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje veřejný způsob volby 
starosty a místostarosty postupem uvedeným předsedajícím. 

  

8. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí starostou obce Miloslava 
Hampla. 

  

9. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí místostarostou Ing. Andreu 

Sztefkovou. 
  

10. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka zřizuje kontrolní výbor, finanční

 výbor, výbor pro národnostní menšiny, stavební výbor a kulturně – 

 sociální výbor. 
  

11. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí předsedou kontrolního výboru 
 Ivo Sztefka. 

  

12. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí předsedou finančního výboru 
 Ing. Jaroslava Szromka. 

  

13. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí předsedou výboru pro 
 národnostní menšiny Ing. Halinu Zientkovou. 

 



14. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí předsedou stavebního výboru 
 Juliana Wurszta. 
 

15. Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka volí předsedou kulturně - sociálního 
výboru Stanislava Čmiela. 

 

16. a) Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 
 písm.  n) zákona o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých 
 funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

 
- místostarosta                                       17.500,- Kč 
- předseda výboru zastupitelstva           3.000,- Kč 
- člen výboru zastupitelstva                  dle návrhu 
- člen zastupitelstva obce                       1.500,- Kč 

 Při souběhu funkcí bere neuvolněný člen zastupitelstva obce pouze 
 nejvyšší schválenou odměnu. 
 

 b) Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 
 písm.  n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce 
 neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 
 2.11.2018. 
 
 c) V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna 
 náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení 
 jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, 
 místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna náležet ode 
 dne zvolení do této funkce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za správnost vyhotovení: Bc. Hana Fujtíková 

 
 

 

  
 


