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Obec Staňkovice 
Staňkovice č.p.30 
PSČ: 285 04 
IČ: 00236446 

 
USNESENÍ č.1 /2022-2026 

Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STAŇKOVICE 
konaného dne 19. října 2022 ve Staňkovicích č.p.30 od 18:00 hod.. 

 
Přítomno všech devět zvolených členů zastupitelstva. 
Po projednání programu svého ustavujícího zasedání: 

1) Zastupitelstvo obce Staňkovice  ověřuje: 

na návrh předsedajícího platnost voleb všech devíti členů zastupitelstva Obce Staňkovice.  

Všem zvoleným členům zastupitelstva obce Staňkovice, kterým vznikl mandát dle §69 odst. 1 zákona 

č.128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení) a § 55 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 

zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  bylo podle § 53 vydáno 

registračním úřadem  osvědčení o zvolení. 

 

2) Zastupitelstvem obce Staňkovice byli zvoleni v souladu s §84, odst.1, písm. l) : 

a) Starosta obce Staňkovice 

 pan    Ing. Jiří Kmoch, Ph.D. 

b) Místostarosta obce Staňkovice 

 pan   František MAKAL 

 

3) Zastupitelstvo obce Staňkovice zřídilo: 

-  tříčlenné výbory [§ 117 odst. 2, § 118 odst. 2, §119 odst.1 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích]  

a zvolilo jejich jmenované členy takto : 

a) Finanční výbor: •  Jaroslav Zahradníček,   předseda 

   •  Jiří Rettig,    člen 

   • Bc. Martina Růtová,   členka 

b) Kontrolní výbor:  • Ing. Radek Kulhavý,   předseda 

   • Alena Drobková,   členka 

   • Miroslav Zemina,   člen 

- tříčlenné komise a zvolilo jejich jmenované členy takto: 

c) Stavební komise:  • Jiří Chudoba,     předseda 

   • Lenka Přenosilová,    členka 

   • Jiří Štěrba, DiS.,    člen  

d) Sociální komise:  • Lucie Janglová,    předsedkyně 

   •  Jaroslava Jirovská,    členka 

   •  Marie Jirušová,    členka 

e) Komise ochrany veřejného pořádku: 

   • Ing. Jiří Kmoch, Ph.D.   předseda 

   • Vladimír Melda,    člen 

   • Jiří Štěrba, DiS.,    člen 

 

4) Zastupitelstvo obce Staňkovice bere na vědomí: 

- složení slibu všech členů zastupitelstva podle §69, odst.2, zákona č.128/2000 Sb., o obcích  
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5) Zastupitelstvo obce Staňkovice schvaluje následující body: 

 

a) navržený program ustavujícího zasedání 

b) jednací řád v souladu s §96 zákona obcích, ve znění dle předloženého návrhu 

c) ověřovatelé zápisu pan Ing. Radek Kulhavý a pan Jiří Chudoba   

d) zapisovatelka: Bc.Martina Růtová 

e) tříčlennou volební komisi pro volbu starosty a místostarosty,  

ve složení předsedkyně Bc.Martina Růtová, členka Lucie Janglová a člen Jiří Rettig  

f) zvolení jednoho místostarosty 

g) tajný způsob volby starosty a místostarosty 

h) v souladu s §84 odst.2 písm. k) zákona o obcích pro výkon funkce starosty a funkce místostarosty 

nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 

i) s účinností od 19.října 2022 měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva, předsedům 

výborů a komisí obce Staňkovice v plné zákonné výši dle nařízení vlády č.318/2017 Sb., o výši odměn 

členů zastupitelů územních samosprávných celků v aktuálním znění s účinností od 1.1.2020 

j) s účinností od 19.října 2022 měsíční odměny ve výši 400,-Kč měsíčně všem členům výborů a komisí, 

kteří nejsou členy zastupitelstva a jsou jmenováni do funkce na základě mandátu v usnesení 

č.1/2022-2026 z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Staňkovice, dle §84 odst.2 písm. 

v) zák. 128/2000Sb., o obcích. 

 

Výsledek hlasování pro všechny jednotlivé výše uvedené body usnesení č.1/2022-2026:   
Pro 9,   Proti 0,        Zdrželi se 0 

 
 
 
Ve Staňkovicích dne 19. října 2022 
 
 
 
Ověřovatelé: Jiří Chudoba ……………………………  Ing. Radek Kulhavý ……………………………………. 
         
 

 

 

Starosta: Ing. Jiří Kmoch, Ph.D.   …………………………. Místostarosta: František Makal …………………… 

 


