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Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tržek, 

konaného dne 19. října 2022 od 19.00hod. 

Přítomni: Markéta Havranová, lva Daťková, Pavel Prokop, Jan Šimer, Martin Šplíchal, Zdeněk 

Soukup, Dušan Zahradník 

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Soukup, Jan Šimer  

Zapisovatel: Markéta Havranová 

 
USNESENÍ 

 
1) Zastupitelstvo obce Tržek určuje ověřovateli zápisu Zdeňka Soukupa a Jana Šimera 

a zapisovatelem Markétu Havranovou. 

Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se ........0........ 

Usnesení č. 1 bylo schváleno. 

2) Zastupitelstvo obce Tržek schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

I) Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona 

o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

II) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona 

o obcích) 

IV) Diskuse 

Výsledek hlasování: Pro .......7....... Proti .......0......... Zdrželi se .......0......... 

Usnesení č. 2 bylo schváleno. 

3) Zastupitelstvo obce Tržek schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

Výsledek hlasování: Pro .......7....... Proti ........0........ Zdrželi se ......0.......... 

Usnesení č. 3 bylo schváleno. 

4) Zastupitelstvo obce Tržek schvaluje, že pro funkci starosty a místostarosty nebudou členové 

zastupitelstva uvolněni. 

Výsledek hlasování: Pro .......7....... Proti ........0........ Zdrželi se ........0........ 

Usnesení č. 4 bylo schváleno. 
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5) Zastupitelstvo obce Tržek volí starostou paní Ivu Daťkovou. 

Výsledek hlasování: Pro .....6......... Proti .......0......... Zdrželi se ......1.......... 

Usnesení č. 5 bylo schváleno. 

6) Zastupitelstvo obce Tržek volí místostarostou pana Martina Šplíchala. 

Výsledek hlasování: Pro ......6........ Proti .......0......... Zdrželi se ........1........ 

Usnesení č. 6 bylo schváleno. 

7) Zastupitelstvo obce Tržek zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 

Výsledek hlasování: Pro .......7....... Proti .......0......... Zdrželi se ........0........ 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

8) Zastupitelstvo obce Tržek volí předsedou finančního výboru Jana Šimera. 

Výsledek hlasování: Pro .......6....... Proti ........0........ Zdrželi se ........1........ 

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

9) Zastupitelstvo obce Tržek volí předsedou kontrolního výboru Pavla Prokopa. 

Výsledek hlasování: Pro .......6....... Proti ........0........ Zdrželi se ........1........ 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

10) Zastupitelstvo obce Tržek volí členy finančního výboru Ivu Váňovou a Miroslava Krýdu. 

Výsledek hlasování: Pro .......7....... Proti ........0........ Zdrželi se ........0........ 

Usnesení č. 10 bylo schváleno. 

11) Zastupitelstvo obce Tržek volí členy kontrolního výboru Dušana Zahradníka a Zdeňka 

Soukupa. 

Výsledek hlasování: Pro .......5....... Proti .........0....... Zdrželi se ........2........ 

Usnesení č. 11 bylo schváleno. 

12) Zastupitelstvo obce Tržek stanoví odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva viz zápis z ustavujícího zasedání: 

Výsledek hlasování: Pro .....7......... Proti .......0......... Zdrželi se .......0......... 

Usnesení č. 12 bylo schváleno. 

 

 

 

 

 

 

starosta obce: Iva Daťková v.r.   místostarosta obce: Martin Šplíchal v.r. 

 

 

Vyvěšeno: 20.10.2022 Elektronicky vyvěšeno: 20.10.2022  Sejmuto:: 

 

Vyhotovení s podpisy starosty a místostarosty obce v souladu s ust. § 104 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je uloženo v příruční spisovně obecního úřadu Tržek. 


