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S t r á n k a  9 | 9 
 

P Ř E H L E D  U S N E S E N Í  A  Z Á V Ě R Ů  
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MÍŘKOV, KONANÉM DNE 

1. 11. 2018 OD 18,00 HOD. 
 

1. Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 program ustavujícího zasedání, 

 volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním. 

 

 

2. Zastupitelstvo obce volí: 

 starostkou obce paní Miloslavu Bílkovou, 

 místostarostou obce pana Františka Janouška, 

 předsedkyní finančního výboru paní Lucii Komárkovou, 

 předsedou kontrolního výboru pana Radka Starinského, 

 předsedou kulturně-sportovního výboru pana Antonína Zdvořana, 

 členy finančního výboru paní Jaroslavu Janouškovou a paní Bc. Martinu Reitharovou, 

 členy kontrolního výboru paní Zdenku Horáčkovou a paní Štěpánku Koperbergovou, 

 členy kulturně-sportovního výboru paní Horáčkovou Markétu a paní Věru Táborskou. 

  

 

3. Zastupitelstvo obce zřizuje: 

 finanční, kontrolní a kulturně-sportovní výbor, přičemž každý z výborů bude tří členný, 

 

 

4. Zastupitelstvo obce stanovuje: 

 svým neuvolněným členům za výkon funkce měsíční odměnu v následující výši: 

 

Vykonávaná funkce Výše měsíční odměny 

starosta 21 899,- Kč 

místostarosta 13 716,- Kč 

předseda výboru 2 190,- Kč 

člen zastupitelstva 1 095,- Kč 

 

Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018. V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce 

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

odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 kompetenci starostky obce k provádění rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 

 

 navýšení závazného ukazatele do výše 150 000,- Kč v období mezi jednotlivými zasedáními 

zastupitelstva, 

 přičemž zastupitelstvu je vyhrazeno právo na informaci o každém rozpočtovém opatření provedeném v 

kompetenci starostky na nejbližším zasedání zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření 

starostkou 

 

 

V Mířkově dne 5. 11. 2018 

Přehled usnesení a závěrů vyhotovil: Úterský Jaroslav 

 

 

     Miloslava Bílková             František Janoušek 

          starostka Obce Mířkov, v.r.     místostarosta Obce Mířkov, v.r. 
 

 

 
Tento dokument byl vyvěšen na úřední desce. 

Vyvěšeno dne: 5. 11. 2018  Sejmuto dne: 20. 11. 2018 

 

Tento dokument byl zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup. 

Zveřejněno dne: 5. 11. 2018  Zveřejnění ukončeno dne: 20. 11. 2018 


