
 Výsledky projednání ze zasedání zastupitelstva  

obce Žižkovo Pole konaného dne 2. listopadu 2018 

 

Usnesení č. 1/2018 bylo 

schváleno. 
Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole určuje ověřovateli zápisu Bc. 

Františka Šteidla a Ing. Miroslava Prokeše, zapisovatelem Ing. 

Gabrielu Peřinovou. 
  

Usnesení č. 2/2018 bylo 

schváleno. 
Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole schvaluje program ustanovujícího 

zasedání. 

Usnesení č. 3/2018 bylo 

schváleno. 
Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
 

Usnesení č. 4/2018 bylo 

schváleno. 
Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole volí veřejnou volbu starosty/ místostarosty 

Usnesení č. 5/2018 bylo 

schváleno. 
Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o 

obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva 

neuvolněn. 

Usnesení nebylo 

schváleno. 
Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole volí starostou obce Žižkovo Pole Ing. 

Gabrielu Peřinovou. 
 

Usnesení č. 6/2018 bylo 

schváleno. 
Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole volí starostou obce Žižkovo Pole paní 

Dagmar Bačkovskou. 

Usnesení nebylo 

schváleno. 
Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole  volí místostarostou Bc. Františka Šteidla. 
 

Usnesení č. 7/2018 bylo 

schváleno. 
Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole volí místostarostou Ing. Miroslava 

Prokeše 

Usnesení č. 8/2018 bylo 

schváleno. 
Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor a 

stavební výbor. Všechny výbory budou tříčlenné 

Usnesení č. 9/2018 bylo 

schváleno. 

 

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole volí předsedou finančního výboru Bc. 

Františka Šteidla. 

Usnesení č. 10/2018 bylo 

schváleno. 
Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole volí předsedou kontrolního výboru Ing. 

Gabrielu Peřinovou. 

 

Usnesení č. 11/2018 bylo 

schváleno. 
Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole volí předsedou stavebního výboru pana 

Davida Pátka. 
 

Usnesení č. 12/2018 bylo 

schváleno. 
Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole volí členy finančního výboru pana Luďka 

Paula a Ing. Lucii Šteidlovou 

Usnesení č. 13/2018 bylo 

schváleno. 

 

 

 

Usnesení nebylo 

schváleno 

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole volí členy kontrolního výboru  paní Jitku 

Pochtiolovou a Ing. Ivanu Pospíchalovou. 

 

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole volí členem stavebního výboru Ing. 

Ondřeje Čepla. 

 
 



Usnesení č. 14/2018 bylo 

schváleno 
Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole volí členy stavebního výboru Radka 

Kárníka a Jaromíra Joukla. 

 

Usnesení č. 15/2018 bylo 

schváleno 
Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 

písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 80 % za měsíc ve znění 

nařízení vlády č. 318/2017 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. Odměna 

bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě 

náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.  

Zastupitelstvo obce Žižkovo Pole  v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) 

zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se 

odměna (80 % ze zákona stanovené hodnoty) neuvolněnému členovi 

zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle 

rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.  V případě personální 

změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě no-vého zvolení do 

funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude 

odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.  

 

 Informace p. J. Čepla novému zastupitelstvu 

Diskuze 

  

Vyvěšeno dne:  

 

 

Sejmuto dne:  
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místostarosta obce 

 

 

 

  

 

 

V Žižkově Poli dne  

 

                     

 

 

 

 

                                                       --------------------------- 

                                                            starostka obce 

 


