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Usnesení č.5 z 20.10.2022 
Ze zasedání zastupitelstva obce Horská Kvilda ze dne 20.10.2022 

 
Obecní zastupitelstvo po projednání: 
 

 SCHVALUJE: 
 

I. program zasedání zastupitelstva ve znění: 
 

 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele  

 2. Složení slibu  

 3. Schválení programu  

 4. Určení způsobu volby starosty a místostarosty  

 5. Volba starosty a místostarosty  

 6. Určení počtu členů kontrolního a finančního výboru  

 7. Volba předsedů kontrolního a finančního výboru  

 8. Odměn členům zastupitelstva  

 9. Rozpočtová opatření  

 10. Různé  

 11. Usnesení  

 12. Závěr  
a) zvolení jednoho místostarosty 
b) v souladu s §84 odst. 2 písm. K) zákona o obcích, že pro výkon funkce 

starosty a místostarosty nebude člen zastupitelstva uvolněn 
 
 

 BERE NA VĚDOMÍ: 
rozpočtová opatření č. 8,9/2022 
 
 

 VOLÍ: 
a) starostou pana Jaromíra Chvala 
b)  místostarostou pana Daniela Kaifera 
c) předsedou finančního výboru pana Vlastimila Krále 
d) předsedou kontrolního výboru paní Helenu Kreuzigerovou 

 

 Bere na vědomí: 
a) rozpočtová opatření č. 8,9/2022 

 

 Zřizuje: 
a) finanční a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné 

 
dále: 
 
OZ obce Horská Kvilda po projednání v souladu s §72 odst. 2 a § 84 odst. 2 
písmena n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako 
neuvolněného člena  zastupitelstva obce ve výši 22 000 Kč za měsíc hrubého. 
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce starosty 
 
OZ obce Horská Kvilda po projednání v souladu s §72 odst. 2 a § 84 odst. 2 
písmena n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty 
jako neuvolněného člena  zastupitelstva obce ve výši 15 000 Kč za měsíc 
hrubého. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 
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V Horské Kvildě 20.10.2022 

zapsal: Daniel Kaifer ……………………………………………………………….. 
   
ověřovatelé: RNDr. Pavel Wurst ……………………………………………………………….. 
   
 Ing. Vlastimil Král ……………………………………………………………….. 
   
  ……………………………………………………………….. 
   
Starosta JAROMÍR CHVAL ……………………………………………………………….. 

 


