
Informace z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kratochvilka 

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce proběhlo v pondělí 3.11.2014 v sále Obecního úřadu. 
Zahájeno bylo standardně v 18 hodin. Na programu zasedání bylo složení slibu členy 
zastupitelstva, volby starosty a místostarostů, zřízení finančního a kontrolního výboru a volba 
jeho členů, rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva, 
pověření starosty zastupováním obce v KTS Ekologie, SVAKI, Mikroregionu Kahan a 
Energoregionu 2020, pověření starosty prováděním rozpočtových opatření, určení 
odpovědného zastupitele za zpracování Územního plánu a informace o pokračování činnosti 
Komisí starosty v novém volebním období.

Přehled usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kratochvilka konaného 3. 
listopadu 2014

Zastupitelstvo obce Kratochvilka:
1. Určuje ověřovateli zápisu Radka Císaře a Jakuba Chupíka a zapisovatelkou Helenu Hurtovou
2. Schvaluje program v navrženém znění
3.Schvaluje volbu dvou místostarostů
4. Určuje, že žádný člen zastupitelstva nebude dlouhodobě uvolněn
5. Určuje způsob všech voleb veřejným hlasováním
6. Volí starostou Ing. Františka Malého
7. Volí 1. místostarostou Jiřího Vozdeckého
8. Volí místostarostou Luďka Kloučka
9. Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou pětičlenné
10. Volí předsedou finančního výboru Radka Císaře
11. Volí předsedou kontrolního výboru Ing. Michala Zoblivého
12. Volí členy finančního výboru Evu Jahůdkovou, Františka Chupíka, Ing. Jana Liškaře, Martina Vašáka
13. Volí členy kontrolního výboru Zdeňku Křivánkovou, Karla Holoubka, Hanu Pavlíčkovou, Martinu 
Peškovou
14. Stanoví měsíční odměny za výkon funkcí v souladu s §72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 
37/2003 Sb.
15. Pověřuje starostu zastupováním obce v KTS Ekologie, SVAKI, Mikroregionu Kahan a Energoregionu 
2020
16. Schvaluje pověření starosty prováděním rozpočtových opatření
17. Schvaluje Ing. Michala Zoblivého jako zastupitele odpovědného za zpracování Územního plánu 
18. Bere na vědomí pokračování činnosti Komise pro občanské záležitosti, kulturu a sport s předsedou
Martinem Vašákem a Komise pro životní prostředí a rozvoj obce s předsedkyní Petrou Benhartovou. 

Zapsala Helena Hurtová


