
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 

20.10 2022 v 17:00 v prostorách Společenského domu obce Výkleky 
 
 

Přítomní zastupitelé obce – Kateřina Jandová, Michaela Čechová, Iveta Tesaříková, Michal 

Peška, Pavel Wanecki  

Dosavadní starostka zahájila zasedání v 17:03 hodin 

 

Pozvánka a program na ustavující zasedání Zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena v termínu 

na úřední desce webové i fyzické.   

 

Zapisovatelka: Jana Smejkalová -odsouhlaseno jednohlasně 

Ověřovatelka: Michaela Čechová-odsouhlaseno jednohlasně  

Program zasedání: odsouhlaseno jednohlasně 

 

Nové zastupitelstvo obce složilo slib a tento slib byl novými zastupiteli potvrzen podpisem na 

příloze č. 1.  

 
Výpis usnesení: 

 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje volbu jednoho místostarosty 

2. Zastupitelstvo obce schvaluje, že pro výkon funkce bude dlouhodobě uvolněn pouze 

starosta, místostarosta bude neuvolněný 

3. Zastupitelstvo obce schvaluje, že volba starosty a místostarosty proběhne veřejným 

způsobem 

4. Zastupitelstvo obce schvaluje, že starostkou obce Výkleky se stává 

paní Ing. Kateřina Jandová 

5. Zastupitelstvo obce schvaluje, že místostarostou obce Výkleky se stává  

pan Ing. Mgr. Bc. Pavel Wanecki 

6. Zastupitelstvo obce schvaluje, že finanční i kontrolní výbor bude mít tři členy 

7. Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a předsedou finančního výboru zvolilo pana 

Michala Pešku 

8. Zastupitelstvo obce schvaluje tyto členy finančního výboru: paní Jitka Kolomazníková 

Hrachovinová a paní Marie Mifková 

9. Zastupitelstvo obce zřizuje kontrolní výbor a předsedou kontrolního výboru zvolilo 

paní Michaelu Čechovou 



10. Zastupitelstvo obce schvaluje tyto členy kontrolního výboru: paní Iveta Tesaříková a 

paní Markéta Indráková Zdařilová 

11. Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva v následujících částkách:  

- neuvolněný místostarosta: 5000 Kč/měsíc 

- neuvolněný člen zastupitelstva 1000/měsíc 

Odměna bude poskytována od 20. 10. 2022 

12. Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc starostky obce uskutečnit rozpočtové opatření 

do 300 000 Kč za měsíc s povinností dát toto na vědomí ostatním členům 

zastupitelstva na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.  

Zastupitelstvo obce schvaluje pravomoc starostky obce uskutečnit rozpočtové opatření 

bez ohledu na výši částky týkající se přijetí dotací a jejich zapojení do příjmů a výdajů 

obce s povinností dát toto na vědomí ostatním členům zastupitelstva na nejbližším 

zasedání zastupitelstva obce.  

 

 

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Výkleky je k dispozici k nahlédnutí na Obecním úřadě 

Výkleky.  

 

 

Ve Výklekách dne 26. 10. 2022 

 

Starostka obce: Ing. Kateřina Jandová    

 

Místostarosta obce: Ing. Mgr. Bc. Pavel Wanecki 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 26. 10. 2022 

Sňato z úřední desky:  


