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Usnesení č.5/2018 

z ustavujícího  zasedání zastupitelstva obce Svojetice 

č.5/2018 konaného dne 10.12.2018 

Zastupitelstvo schválilo: 

Usnesení č. 2018 -05-01  
Zastupitelstvo obce Svojetice určuje ověřovateli zápisu Ing. Pavla Churáčka a 

JUDr. Antonína Dohnala a zapisovatelem Nelu Gutheisovou. 

Usnesení č. 2018 -05-02 
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje rozšíření programu. 
 
Usnesení č. 2018 -05-03 

Zastupitelstvo schválilo program zasedání. 

Usnesení č. 2018 -05-04 
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje volbu dvou místostarostů obce. 
 
Usnesení č. 2018 -05-05 
Zastupitelstvo obce schvaluje, že všichni členové zastupitelstva budou 
vykonávat své funkce jako neuvolnění členové zastupitelstva obce Svojetice. 
 
Usnesení č. 2018 -05-06 
Zastupitelstvo obce Svojetice volí starostkou obce Svojetice Mgr. Martinu 

Vedralovou. 

 

Usnesení č. 2018 -05-07 
Zastupitelstvo obce Svojetice volí prvním (statutárním) místostarostou Ing. 

Jiřího Eigla a určuje, že bude zastupovat starostku  v době její nepřítomnosti 

nebo v době, kdy starostka nevykonává funkci. 

Usnesení č. 2018 -05-08 
Zastupitelstvo obce Svojetice volí druhým místostarostou Ing. Pavla Churáčka. 
 

Usnesení č. 2018 -05-09 
Zastupitelstvo obce Svojetice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba 

výbory budou tříčlenné. 
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Usnesení č. 2018 -05-10 
Zastupitelstvo obce Svojetice volí předsedou finančního výboru paní Nelu 

Gutheisovou. 

 

Usnesení č. 2018 -05-11 
Zastupitelstvo obce Svojetice volí předsedou kontrolního výboru JUDr. 

Antonína Dohnala. 

 

Usnesení č. 2018 -05-12 
Zastupitelstvo obce Svojetice volí členy finančního výboru Ing. Jaroslavu 

Jelínkovou a Zdeňku Vejmelkovou. 

 

Usnesení č. 2018 -05-13 
Zastupitelstvo obce Svojetice volí členy kontrolního výboru Ing. Michala Cerinu 

a Ing. Antonína Třečka. 

 

Usnesení č. 2018 -05-14 
Zastupitelstvo obce Svojetice schvaluje Mgr. Martinu Vedralovou jako určeného 

zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace. 

 

Usnesení č. 2018 -05-15 
1. Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných 

členů zastupitelstva takto: 

starosta    30 681,- Kč           

1.místostarosta   20 000,- Kč            

2.místostarosta   18 000,- Kč 

předseda výboru nebo komise   3 068,- Kč 

člen výboru nebo komise    2 557,- Kč 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí  1 534,- Kč  

 
2.  Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí ( z dále 

uvedeného výčtu lze zahrnout odměny za funkce v libovolné kombinaci: 

předseda nebo člen výboru/komise zastupitelstva obce) se odměna 

neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet maximálně tří  

odměn stanovených pro jednotlivé funkce, upravené v  § 74 odst. 3 zákona o 

obcích ( předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise). Do souhrnu 

odměn nelze zahrnout odměnu za člena zastupitelstva bez dalších funkcí, 

starostu a místostarostu. 
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3.  Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. 
 
 

 

Usnesení č. 2018 -05-16 
1. Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných 

členů zastupitelstva takto: 

starosta    32 829,- Kč         

1.místostarosta   22 000,- Kč     

2.místostarosta   20 000,- Kč 

předseda výboru nebo komise   3 283,- Kč 

člen výboru nebo komise    2 736,- Kč 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí  1 641,- Kč  

 

2. Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 74 odst. 3 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí ( z dále 

uvedeného výčtu lze zahrnout odměny za funkce v libovolné kombinaci: 

předseda nebo člen výboru/komise zastupitelstva obce) se odměna 

neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet maximálně tří  

odměn stanovených pro jednotlivé funkce, upravené v  § 74 odst. 3 zákona o 

obcích (  předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise). Do souhrnu 

odměn nelze zahrnout odměnu za člena zastupitelstva bez dalších funkcí, 

starostu a místostarostu. 

 

3. Zastupitelstvo obce Svojetice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) 

zákona o obcích stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva dle nařízení vlády ze dne 4.9.2018, kterým se mění nařízení  č. 

318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 

se budou poskytovat od 1.1.2019. 

 
Usnesení č. 2018 -05-17 
Zastupitelstvo obce Svojetice určuje rozsah placené doby nezbytně nutné k 

výkonu funkce neuvolněné starostky Mgr. Martiny Vedralové dle §71 odst.2 

zákona o obcích na rok 2019 v rozsahu maximálně 420 hod/rok a souhlasí 

s refundací mzdy zaměstnavateli Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 

217/42, 190 22 Praha 9 a to včetně odpovídající částky pojistného v rozsahu 

poskytnutého pracovního volna. 

 

 



Usnesení č. 5/2018 ze dne 10.12.18                                                                                               Stránka 4 z 4 
 

Usnesení č. 2018 -05-18 
Zastupitelstvo obce Svojetice určuje rozsah placené doby nezbytně nutné k 
výkonu funkce neuvolněného 1. místostarosty Ing. Jiřího Eigla dle §71 odst.2 
zákona o obcích na rok 2019 v rozsahu maximálně 125 hod/rok a souhlasí 
s refundací mzdy zaměstnavateli ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, Na Příkopě 28, 115 
03 Praha 1 a to včetně odpovídající částky pojistného v rozsahu poskytnutého 
pracovního volna. 
 

Usnesení č. 2018 -05-19 
Zastupitelstvo obce Svojetice pověřuje paní Ivanu Dubskou svým zástupcem pro  

jednání na Sněmu delegátů dobrovolného svazku obcí LOŠBATES  a do 

předsednictva Svazku. 

 

 

 

……………………………………..    …………………………………. 

Mgr. Martina Vedralová     Ing. Jiří Eigel 
starostka obce      místostarosta 
 


