
 

Usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 

Lipina  konaného  dne 7.11.2014 
 

 

 

1- Určení ověřovatelů a zapisovatele: 

 

Zastupitelstvo obce Lipina určuje ověřovateli zápisu Stanislava Slintáka a Věru 

Hrdličkovou a zapisovatelem Tomáše Pudla. 

 

2- Schválení programu: 

 

Zastupitelstvo obce Lipina schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

I) Volba starosty a místostarosty  

 určení počtu místostarostů 

  určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění a neuvolnění  

 určení způsobu volby starosty a místostarosty 

 volba starosty 

 volba místostarosty 

 

II) Zřízení finančního, kontrolního a kulturně-sociálního výboru 

 určení počtu členů výborů 

 volba předsedy finančního výboru 

 volba předsedy kontrolního výboru 

 volba předsedy kulturně-sociálního výboru 

 volba členů finančního výboru 

 volba členů kontrolního výboru 

 volba členů kulturně-sociálního výboru 

 

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 

zákona o obcích)  

 Podpisové vzory  

 

IV)  Diskuse 
 

I - volba starosty a místostarosty: 

 

3- Určení počtu místostarostů:  

 

Zastupitelstvo obce Lipina schválilo zvolení jednoho místostarosty 

 

 

 



 

 

 

4- Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění:  

 

Zastupitelstvo obce Lipina v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 

výkon funkcí v zastupitelstvu obce Lipina budou vykonávané neuvolněnými členy 

zastupitelstva. 

 

5- Určení způsobu volby starosty a místostarosty:  

 

Zastupitelstvo obce Lipina schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty 

postupem uvedeným předsedajícím 

 

6- Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:  

 

Zastupitelstvo obce Lipina volí  starostou   Tomáše Pudla nar. 23.12.1975 byt. Lipina 

100 

 

7- Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:  

 

Zastupitelstvo obce Lipina volí místostarostou Oskara Jarolímka nar. 19.11.1969 byt. 

Lipina č. 695 

 

 

II - Zřízení finančního, kontrolního a kulturně-sociálního výboru: 

 

8- Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:  

Zastupitelstvo obce Lipina zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a kulturně-sociální 

výbor. Všechny výbory budou tříčlenné. 

 

9- Volba předsedy finančního výboru:  

Zastupitelstvo obce Lipina volí předsedou finančního výboru Věru Hrdličkovou z Lipiny  

 

10- Volba předsedy kontrolního výboru: 

Zastupitelstvo obce Lipina volí předsedou kontrolního výboru Stanislava Slintáka z 

Lipiny 

 

11- Volba předsedy kulturně-sociálního výboru:  

Zastupitelstvo obce Lipina volí předsedou kulturně-sociálního  výboru Pavla Klose z 

Lipiny 

 

12- Volba členů finančního výboru: 

Zastupitelstvo obce Lipina  volí členy finančního výboru Věru Hrdličkovou st. z Lipiny a  

a Pavlínu Klosovou z Lipiny 

  

 

13- Volba členů kontrolního výboru: 

Zastupitelstvo obce Lipina volí členy kontrolního Josefa Slintáka z Lipiny a Libora 

Cholastu z Lipiny 



 

 

 

 

 

14- Volba členů kulturně-sociálního výboru: 

Zastupitelstvo obce Lipina volí členy kulturně-sociálního výboru Vojtěcha Klose z Lipiny 

a  Boženu Klosovou z Lipiny 

 

 

III – Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva: 

 

15- Odměny členů zastupitelstva: 

Zastupitelstvo obce Lipina souhlasí s rozhodnutím členů zastupitelstva o vzdání se 

nároku na vyplácení měsíční odměny za výkon funkce člena zastupitelstva  

 

16- Odměny starosty a místostarosty obce : 

Zastupitelstvo obce Lipina v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

stanoví měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty obce a odměnu za 

výkon neuvolněného místostarosty obce  podle přílohy č. 3 zápisu z ustavující schůze 

zastupitelstva. Odměna bude poskytována ode dne 8.11.2014. 

 

17- Podpisové vzory při podepisování příkazů a výběrových šeků u KB  Šternberk a 

ČNB mají:   

 

                Tomáš Pudl                 - starosta 

                Oskar Jarolímek                       - místostarosta  

               Věra Hrdličková                       - předseda finančního výboru 

 

               Na příkaz k úhradě a výběrový šek je nutno uvést 2 podpisy 
 

IV – Diskuze           Do diskuze se nikdo nepřihlásil 
 

 

 Stanislav Slinták  ………………….    

 

 Věra Hrdličková …………………. 

 

 

 

V Lipině dne 7.11.2014 

 

 

 

………………………                                                ………………………   

 

    Oskar Jarolímek      Tomáš Pudl   

   místostarosta      starosta   


