
Zápis a usnesení 

 ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Proboštov. 

Podle ustanovení § 91 odst. 1 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném 

znění, svolané na pondělí, dne 17. 10. 2022 v 17,00 hodin ve velké zasedací místnosti  

Obecního úřadu. 

 

Přítomno: 9 členů zastupitelstva obce  

Omluveni: 0 člen zastupitelstva obce   

Neomluveni: 0 členů zastupitelstva obce 

 

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu. 

 

Program: 

 
1) Zahájení 

  

2) Složení slibu členů zastupitelstva obce 

 

3) Schválení programu ustavujícího zasedání  

 

4) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 

5) Volba návrhové komise  

 

6) Volba předsedy a členů volební komise pro volbu starosty a místostarosty 

 

7) Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty 

 

8) Volba starosty 

 

9) Volba místostarosty 

 

10)  Určení funkcí, pro které funkce budou členové zastupitelstva obce uvolněni 

   

11) Návrh na zřízení výboru finančního a volba předsedy 

 

12) Návrh na zřízení výboru kontrolního a volba předsedy 

 

13) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce 

 

14)    Závěr 

 

 

 

 

 

 



Průběh ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce: 
 

1.     Zahájení zasedání ustavujícího zastupitelstva obce 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení č.1/ust./2022                zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

nahrávání ustavujícího zasedání obce Proboštov zvukovou formou. 

 

2.    Složení slibu členů zastupitelstva obce 

 

3. Schválení programu ustavujícího zasedání 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení č.2/ust./2022                zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

celé znění programu ustavujícího zasedání včetně jeho doplnění o jednací řád ustavujícího 

zasedání zastupitelstva obce Proboštov. 

 

4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení č.3/ust./2022                zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu paní Alenku Antošovou a Ing. Tomáše Minaříka.  

 

5. Volba návrhové komise 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení č.4/ust./2022                zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

do návrhové komise pana Jiřího Petrželku a Stanislava Jordána. 

 

6. Volba předsedy a členů volební komise pro volbu starosty a místostarosty 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení č.5/ust./2022                zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

předsedu volební komise Ing. Tomáše Minaříka a členy volební komise paní Alenku 

Antošovou a pana Ing. Václava Betku.   

 

7. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení č.6/ust./2022                zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

    volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním 

schvaluje 

           volební řád pro volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním. 

 



8. Volba starosty 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení č.7/ust./2022                zastupitelstvo obce Proboštov 

zvolilo 

     starostku obce Bc. Janu Životovou. 

 

9. Volba místostarosty 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 6 pro, 0 proti, 3 zdržel  

 

Usnesení č.8 /ust./2022                zastupitelstvo obce Proboštov 

zvolilo  

    místostarostu obce pana Romana Nešetřila. 

 

10. Určení funkcí, pro které funkce budou členové zastupitelstva obce uvolněni 
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení č.9/ust./2022                zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

          funkci starostky obce pro volební období 2022 - 2026 jako uvolněnou.  

          Funkci místostarosty obce pro volební období 2022 - 2026 jako uvolněnou. 

          

11. Návrh na zřízení výboru finančního a volba předsedy 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení č.10/ust./2022                zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

zřízení tříčlenného finančního výboru (dle zákona o obcích) 

schvaluje 

         jako předsedu finančního výboru pana Ing. Václava Betku. 

 

12. Návrh na zřízení výboru kontrolního a volba předsedy 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení č.11/ust./2022                zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 zřízení tříčlenného kontrolního výboru (dle zákona o obcích) 

schvaluje 

        jako předsedu kontrolního výboru pana Jiřího Petrželku. 

 

13. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel  

 

Usnesení č.12/ust./2022                zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

         Odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce:  

Předseda výboru, komise            3 068,- Kč 

Člen výboru, komise                   2 557,- Kč 

Člen zastupitelstva                      1 534,- Kč 

s účinností od 1. 11. 2022 do 31. 12. 2022. 



14.   Závěr 


