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U S N E S E N Í 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná 

č.  1/2022 ZM konaného dne 14.10.2022 
 

 

1.1. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná určuje ověřovateli zápisu Jana Svobodu a Mgr. 

Jiřího Vávru  a zapisovatelkou JUDr. Hanu Vágnerovou.   

 

1.2. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo následující program ustavujícího 

zasedání:  

I.  Volba starosty a místostarosty 

 určení počtu místostarostů 

 určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva městyse uvolněni (§    

            71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)  

 určení způsobu volby starosty a místostarosty  

 volba starosty 

 volba místostarosty 

II.  Volba členů rady městyse 

III. Zřízení finančního a kontrolního výboru – určení počtu členů výborů, volba  

předsedů výborů a členů výborů 

IV. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

(§ 72 odst. 2 zákona o obcích)  

V.  Diskuse  

 

1.3. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

 

1.4. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. k) zákona o 

obcích určuje, že pro výkon funkce starosty městyse bude člen zastupitelstva uvolněn, a to 

od okamžiku rozhodnutí ustavujícího zastupitelstva o zvolení starosty.  
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1.5. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí starostou městyse Dolní Čermná pana Petra 

Helekala.  
 

1.6. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí místostarostou městyse Dolní Čermná Ing. 

Jiřího Svobodu.  

 

1.7. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí členem Rady městyse Dolní Čermná Ing. 

Jiřího Zpěváka.  

 

1.8. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí členem Rady městyse Dolní Čermná Mgr. 

Jana Růžičku. 

 

1.9. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí členkou Rady městyse Dolní Čermná 

RNDr. Věru Šverclovou. 

 

1.10. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná zřizuje finanční výbor; finanční výbor bude  

tříčlenný. 

 

1.11. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná zřizuje kontrolní výbor; kontrolní výbor bude  

tříčlenný. 

 

1.12. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí předsedou finančního výboru Pavla 

Mareše. 

 

1.13. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Jiřího 

Vávru. 

 

1.14. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí členy finančního výboru  

Ing. Jiřího Mencla a Ing. Pavla Židka. 

 

1.15. Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná volí členy kontrolního výboru  

Mgr. Eva Řehákovou a Mgr. Petru Řehákovou. 

 

1.16.  

1) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje svým neuvolněným členům za výkon 

funkce odměny v následujících částkách: 

 místostarosta 26.500,- Kč za měsíc 

 člen rady městyse 6.000,- Kč za měsíc 

 předseda kontrolního výboru 3.000,- Kč za měsíc 

 předseda finančního výboru 3.000,- Kč za měsíc 

 člen výboru odměnu za každé jednotlivé zasedání výboru ve výši 1.200,- Kč 

(maximálně však 3.000,- Kč za měsíc v případě více zasedání výboru v jednom 

měsíci) 
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 člen zastupitelstva městyse bez dalších funkcí 1.500,- Kč za měsíc 

 

Odměna bude poskytována ode dne 15.10.2022. V případě nástupu náhradníka na 

uprázdněný mandát člena zastupitelstva městyse bude odměna poskytována ode dne 

složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 

poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

2) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje svým neuvolněným členům za výkon 

funkce odměny v následujících částkách: 

 předseda stavební komise 3.000,- Kč za měsíc 

 předseda komise životního prostředí 3.000,- Kč za měsíc 

 

Odměna bude poskytována ode dne následujícího po dni jmenování předsedů komisí 

Radou městyse Dolní Čermná. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 

bude odměna poskytována ode dne jmenování do příslušné funkce. 

 

3) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje, že v případě souběhu výkonu více 

funkcí neuvolněných členů zastupitelstva městyse se odměny nesčítají a neuvolněnému 

členovi zastupitelstva městyse bude poskytována odměna za funkci, za kterou mu náleží 

nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem městyse.    

 

4) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje fyzické osobě, která není členem 

zastupitelstva městyse 

 za výkon funkce člena výboru odměnu za každé jednotlivé zasedání výboru ve výši 

1.200,- Kč  

(maximálně však 3.000,- Kč za měsíc v případě více zasedání výboru v jednom měsíci) 

 

Odměna bude poskytována ode dne 15. 10. 2022. V případě budoucích změn v obsazení 

jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

5) Zastupitelstvo městyse Dolní Čermná stanovuje fyzické osobě, která není členem 

zastupitelstva městyse 

 za výkon funkce předsedy komise sportovní a kulturní odměnu ve výši 2.000,- Kč 

za měsíc  

 za výkon funkce předsedy komise společenské odměnu ve výši 2.000,- Kč za měsíc  

 

Odměna bude poskytována ode dne následujícího po dni jmenování předsedů komisí 

Radou městyse Dolní Čermná. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 

bude odměna poskytována ode dne jmenování do příslušné funkce. 

 

 

                                                                                                             Petr Helekal, v. r. 

                                                                                                                        starosta 


