
Usnesení 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Žernovník 
konaného dne 1. 11. 2018 od 19:00 hodin 

1. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje program ustavujícího veřejného zasedání 
zastupitelstva dle pozvánky zveřejněné na úřední desce a v elektronické podobě. viz. 
příloha č. 1. 
 

2. Zastupitelstvo obce Žernovník volí neuvolněným starostou obce Žernovník 
 pana Ing. Tomáše Dudka. 
 

3. Zastupitelstvo obce Žernovník volí místostarostkou obce  
paní Mgr. Šárku Novotnou. 
 

4. Zastupitelstvo obce Žernovník zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. 
Oba výbory budou tříčlenné. 
 

5. Zastupitelstvo obce Žernovník volí do funkce předsedy finančního výboru 
pana Bc.Tomáše Bartoše. 
 

6. Zastupitelstvo obce Žernovník volí za další členy finančního výboru 
pana Ing. Romana Bartoše a paní Mgr. Lucii Hofírkovou. 
 

7. Zastupitelstvo obce Žernovník volí do funkce předsedy kontrolního výboru 
pana Josefa Zvěřiny. 
 

8. Zastupitelstvo obce Žernovník volí za další členy kontrolního výboru 
pana Ing. Romana Bartoše a paní Mgr. Lucii Hofírkovou. 
 

9. Zastupitelstvo obce Žernovník volí do funkce předsedy stavebního výboru 
 paní Mgr. Lucii Hofírkovou. 
 

10. Zastupitelstvo obce Žernovník volí za další členy stavebního výboru  
pana Josefa Zvěřiny a pana Bc. Tomáše Bartoše. 
 

11. Zastupitelstvo obce Žernovník stanovuje měsíční odměny za výkon jednotlivých        funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

Ing. Tomáš Dudek - starosta        10 950,- Kč 
 

Mgr. Šárka Novotná - místostarostka           5 245,- Kč 
 

Bc. Tomáš Bartoš – předseda finančního výboru, člen stavebního výboru    4 015,- Kč 



 

Mgr. Lucie Hofírková – předseda stavebního výboru, člen kontrolního výboru,   
         člen finančního výboru          4 015,- Kč 
 

Josef Zvěřina – předseda kontrolního výboru, člen stavebního výboru    4 015,- Kč 
 
Odměny budou poskytovány ode dne 1. 11. 2018 
V případě souběhu výkonu více funkcí může být neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytnuta odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. 
 

12. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje uzavření dohody o provedení práce se členy               
zastupitelstva: 

 
Bc. Tomáš Bartoš za činnosti v oblasti zabezpečení vodohospodářské evidence obce na 
částku 1 230 Kč/měsíc. 
 

Mgr. Lucie Hofírková za činnosti v oblasti zabezpečení evidence majetku obce na částku 
1 230 Kč/měsíc. 
 

Josef Zvěřina za činnosti v oblasti evidence pozemků, pozemkových změn, smluv 
týkajících se nájmů a věcných břemen na částku 1 230 Kč/měsíc. 
 

Josef Zvěřina – dohoda o provedení práce - na činnosti v oblasti hospodaření v obecních 
lesích na částku 250 Kč/hodinu. 

13. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje uzavření dohody o provedení práce  
s Ing. Romanem Bartošem za činnosti v investiční oblasti na částku 2 499 Kč/měsíc. 

14. Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje rozpočtové opatření číslo 10, 11/2018 
 viz. příloha číslo 3 a 4. 

15.  Zastupitelstvo obce Žernovník schvaluje starostovi obce možnost provádět rozpočtová                     
opatření do výše 200 000 Kč a rozpočtová opatření týkající se dotací neomezeně. 

 

Mgr. Šárka Novotná 
Místostarostka obce Žernovník 

Ing. Tomáš Dudek 
starosta obce Žernovník 

 
Vyvěšeno a zveřejněno v elektronické podobě umožňující dálkový přístup dne: 11. 11. 2018 
Sňato dne 26. 11. 2018 








