
Usnesení ze zasedání zastupitelstva upraveno dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o 
svobodném přístupu k informacím. 

 
Návrh na usnesení z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelů obce  
               Dolní Třebonín, konaného dne 30. října 2014. 
 
 
 
Usnesením č.1/2014 zastupitelé obce schvalují zprávu volební a mandátové 
komise o výsledku voleb do zastupitelstva obce Dolní Třebonín. 
 
Usnesením č.2/2014 zastupitelé obce schvalují pana Pavla Ševčíka do funkce 
uvolněného starosty obce Dolní Třebonín. 
 
Usnesením č.3/2014 zastupitelé obce schvalují pana Mgr. Zdeňka Přívratského 
do funkce neuvolněného zástupce starosty obce Dolní Třebonín. 
 
Usnesením č.4/2014 zastupitelé obce schvalují pana Zdeňka Nejedlého do 
funkce člena rady obce Dolní Třebonín. 
 
Usnesením č.5/2014 zastupitelé obce schvalují paní Ing. Helenu Zemanovou do 
funkce člena rady obce Dolní Třebonín. 
 
Usnesením č.6/2014 zastupitelé obce schvalují paní Hanu Čečelovskou do 
funkce člena rady obce Dolní Třebonín. 
 
Usnesením č.7/2014 zastupitelé obce schvalují zřízení finančního a kontrolního 
výboru, oba dva výbory budou mít 3 členy. 
 
Usnesením č.8/2014 zastupitelé obce schvalují pana Václava Dršku do funkce 
předsedy finančního výboru. 
 
Usnesením č.9/2014 zastupitelé obce schvalují pana Radka Šrota členem 
finančního výboru. 
 
Usnesením č.10/2014 zastupitelé obce schvalují pana Milana Janů členem 
finančního výboru. 
 
Usnesením č.11/2014 zastupitelé obce schvalují pana Mgr. Romana Kurze 
předsedou kontrolního výboru. 
 
Usnesením č.12/2014 zastupitelé obce schvalují pana Tomáše Rytíře členem 
kontrolního výboru. 



 
Usnesením č.13/2014 zastupitelé obce schvalují pana Antonína Švece členem 
kontrolního výboru. 
 
Usnesením č.14/2014 zastupitelé obce schvalují měsíční odměnu pro 
neuvolněného zástupce starosty obce ve výši 8.100,- Kč hrubého. 
 
Usnesením č.15/2014 zastupitelé obce schvalují pro neuvolněné členy 
zastupitelstva – členy rady měsíční odměnu ve výši  1.480,-Kč hrubého. 
 
Usnesením č.16/2014 zastupitelé obce schvalují měsíční odměnu pro 
neuvolněné členy zastupitelstva – předsedy výboru nebo komise rady ve výši   
1.300,- Kč hrubého. 
 
Usnesením č.17/2014 zastupitelé obce schvalují měsíční odměnu pro 
neuvolněné členy zastupitelstva obce – členy výboru nebo komise rady ve výši  
1.060,- Kč hrubého. 
 
Usnesením č.18/2014 zastupitelé obce schvalují měsíční odměnu pro 
neuvolněné členy zastupitelstva – členy zastupitelstva ve výši 540,- Kč hrubého. 
 
Usnesením č.19/2014 zastupitelé obce zmocňují radu k provádění rozpočtových  
opatření na straně příjmů v neomezené výši a na straně výdajů do výše   
500.000,- Kč na jednu rozpočtovou položku. 
 
 
 
 
 


