
USNESENÍ: 
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bílá Lhota konaného 

dne 19.10.2022 v 17:00 hod v zasedací síni OÚ Bílá Lhota 

 

 

Usnesení č. 1 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota určuje: 

- ověřovateli zápisu pana Mgr. Petra Člupného a Martina Semiana. 

- volební komisi pana Petra Kučmína, Miroslava Tyrka a Mgr. Jitku Dvořákovou 

Zapisovatelem je určena paní Andrea Spurná. 
 

Usnesení č. 2 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
1. Zahájení 
2. Složení slibu člena zastupitelstva 

3. Určení ověřovatelů zápisu ( § 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele zápisu 

4. Schválení programu 

5. Volba starosty a místostarosty 

     a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě    
          uvolnění (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)    
      b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

      c) volba starosty 

      d) volba místostarosty 

6. Volba ostatních členů rady obce 

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

      a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

      b) volba předsedy finančního výboru 

      c) volba předsedy kontrolního výboru 

      d) volba členů finančního výboru 

      e) volba členů kontrolního výboru 

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  
     (§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 
 9. Diskuze 

10. Závěr 
 

Usnesení č. 3 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 

 

Usnesení č. 4 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje veřejnou volbu starosty, místostarosty, rady a 
výborů obce. 

 

Usnesení č. 5 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota volí starostou obce Bílá Lhota pana Jana Balcárka. 



 

 

Usnesení č. 6 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota volí místostarostou obce pana Jaroslava Žitného, který 
nebude pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněn. 

 

Usnesení č. 7 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota volí členem rady obce pana Petra Kučmína. 

 

Usnesení č. 8 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota volí členem rady obce pana Mgr. Petra Člupného. 

 

Usnesení č. 9 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota volí členem rady obce pana Miroslava Sedláře. 

 

Usnesení č. 10 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota zřizuje tříčlenný finanční výbor a tříčlenný kontrolní výbor. 

 

Usnesení č. 11 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota volí  předsedou finančního výboru Mgr. Petra Člupného. 

 

Usnesení č. 12 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota volí předsedou kontrolního výboru pana Ondřeje Hanuše. 

 

Usnesení č. 13 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota volí za členy finančního výboru paní Marii Krbcovou a paní 
Mgr. Jitku Dvořákovou.  

 

Usnesení č. 14 
Zastupitelstvo obce Bílá Lhota volí za členy kontrolního výboru pana Bc. Martina Wágnera 
a pana Jana Laštůvku.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Usnesení č. 15 
 

a) Zastupitelstvo obce Bílá Lhota schvaluje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona o obcích měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva takto: 

Místostarosta          11.000,- Kč 

Člen rady             1.500,- Kč 

Předseda kontrolního a finančního výboru                    1.000,- Kč 

Člen kontrolního a finančního výboru                        400,- Kč 

Člen zastupitelstva bez dalších funkcí                       370,- Kč. 

Dle § 74 odst. 3 věty třetí zákona o obcích bude poskytována odměna za 1 funkci, a to tu, 

za kterou zastupitelstvo stanovilo odměnu vyšší. 

b) Zastupitelstvo obce Bílá Lhota v souladu s § 77 odst. 2 a  § 84 odst.2 písm. n) zákona 
o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena 
zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení.  
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode 
den složení slibu.  
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového 
zvolení do funkce (místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměn a 
náležet ode dne zvolení do této funkce. 

c) Odměna uvolněného starosty obce je určena Nařízením vlády a stanovena ve Sbírce 
zákonů č. 202/2018 a náleží podle počtu obyvatel.   

 

 

 

           .    ………………………………….           ………………………………… 

                 Petr Kučmín                                      Miroslav Tyrk                                  Mgr. Jitka Dvořáková 

 

 

 

 

 

.                                            … .. 
       Jan Balcárek – starosta             Jaroslav Žitný  – místostarosta 

 

 


