Usnesení
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Radslavice konaného
dne 30. října 2018 v Domě hasičů

Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání:
1. v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce
bude člen zastupitelstva uvolněn.
2. schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
3. volí starostou obce Josefa Hrdličku.
4. volí místostarostou obce Mgr. Lucii Soldanovou.
5. členy Rady obce Radslavice Ing. Leoše Janáčka, Věru Haluzíkovou a Marcelu Tichou.
6. zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.
7. volí předsedou finančního výboru Ing. Ivanu Kotulkovou a předsedou kontrolního výboru Ing.
Leoše Janáčka.
8. volí členy finančního výboru Věru Haluzíkovou, Michaelu Kudrnovou, Mgr. Evu Mikšovou a
Zdenu Sedlářovou.
9. volí členy kontrolního výboru Ing. Michala Jemelku, Františka Jiříka, Pavla Vybírala a Jiřího
Vyňuchala staršího.
10. stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v souladu s §72, §77
odst. 3 písm. b) a §84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. ve
znění pozdějších předpisů v následujících částkách:
1) místostarosta: 90% z maximální výše odměny dle přílohy č. 1 nařízení vlády č.
318/2017 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2) člen rady obce: 2.000 Kč
3) člen zastupitelstva obce: 800 Kč
4) předseda výboru zastupitelstva obce: 1.800Kč
5) předseda komise rady obce: 1.800 Kč
6) V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se
stanovuje odměna v následujících částkách:
1)
člen rady obce a předseda výboru zastupitelstva obce: 3.000 Kč
2)
člen rady obce a předseda komise rady obce: 3.000 Kč
Odměna bude poskytována od 1.11.2018. V případě nástupu náhradníka na uvolněný 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.

Mgr. Lucie Soldanová
místostarosta

Josef Hrdlička
starosta

