Výpis z Usnesení
z 1. zasedání Zastupitelstva obce Rajnochovice, které se konalo 20. 10. 2022 v 18:00 hodin v
tělocvičně
ZŠ.
zasedací místnosti
obecního úřadu
1/01

Zahájení - určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
Zapisovatelkou je paní Lenka Blažková a ověřovatelé zápisu jsou paní Staňková Renata a
paní Javorská Zuzana.

1/03

Schválení programu jednání
Program jednání ustavujícího zasedání byl schválen

1/04

Schválení způsobu hlasování
Schvaluje se, že hlasování na dnešním zasedání bude veřejné.

1/05

Schválení mimořádné odměny dosavadní starostce obce za mimořádné zásluhy při epidemii
Covidu a za přípravu a organizaci oslav 300 let obce Rajnochovice a to dvojnásobku měsíční
odměny ve výši hrubého příjmu
Zastupitelstvo obce schvaluje mimořádnou odměnu dosavadní starostce obce za mimořádné
zásluhy při epidemii Covidu a za přípravu a organizaci oslav 300 let obce Rajnochovice a to
jednonásobku měsíční odměny ve výši hrubého příjmu.

1/06

Schválení proplacení zbývající dovolené dosavadní starostce obce za rok 2022
Schvaluje proplacení zbývající dovolené starostce obce Jaroslavě Jurčové za rok 2022.

1/07

Volba starosty, místostarosty, výborů, oddávajících a smutečních řečníků
tento bod se schvaluje po jednotlivých podbodech

1/07.1 Volba starosty
Schvaluje Antonína Uhříka ve funkci starosty obce
1/07.2 Volba místostarostky
Schvaluje do funkce neuvolněné místostarostky obce Ing. Michaelu Hegarovou
1/07.3 Volba Finančního výboru
Schvaluje Finanční výbor ve složení:
předseda paní Jaroslava Jurčová
členové paní Javorská Zuzana a Staňková Renata
1/07.4 Volba Kontrolního výboru
Schvaluje Kontrolní výbor ve složení:
předseda pan Zábranský Jaromír
členové paní Salíková Kateřina a paní Giebelová Olga
1/07.5 Volba Výboru pro životní prostředí
Schvaluje Výbor pro životní prostředí ve složení:
předseda pan Strapek Tomáš
člen pan Steinbauer Petr

1/07.6 Volba Výboru pro občanské záležitosti
Schvaluje Výbor pro občanské záležitosti ve složení :
předsedkyně paní Jana Chrobáková
členka Gajdušková Ludmila
1/07.7 Volba oddávajících
Schvaluje oddávající : Ing. Michaelu Hegarovou a Jaroslavu Jurčovou
1/07.8 Volba smutečních řečníků
Schvaluje jako smutečního řečníka: paní Kateřinu Frkalovou, Dis a Jaroslavu Jurčovou
1/08

Schválení starosty obce uvolněným členem zastupitelstva obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích
Schvaluje se aby starosta obce pro výkon své funkce byl dlouhodobě uvolněným zastupitelem
obce.

1/10

Schválení odměn pro volební období 2022 - 2026 za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 202/2018Sb., ve znění pozdějších předpisů a
schválení Dohody o pracovní činnosti od 1. 11. 2022 pro paní Jaroslavu Jurčovou na volební
období 2022 až 2026
Schválení finančních odměn od 1.11.2022 za výkon funkce neuvolněným členům
zastupitelstva obce Rajnochovice dle nařízení vlády č. 202/2018 sb., ve znění pozdějších
předpisů na volební období 2022 až 2026 a schválení Dohody o pracovní činnosti pro paní
Jaroslavu Jurčovou na volební období 2022 až 2026 také od 1.11. 2022.
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..................................
Ing. Michaela Hegarová v.r.
Antonín Uhřík, místostarosta
místostarostka
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