
U s n e s e n í 
 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, 
 

konaného dne 1.11.2018. 

 

 

Členové zastupitelstva obce Zbizuby složili slib "Slibuji věrnost České republice. 

Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu 

obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky" pronesením slova 

„Slibuji“ a podepsáním listiny prokazující složení slibu.  

 

  

Usnesení č. 1/2018 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje programu ustavujícího zasedání zastupitelstva 

obce.  

 

 

Usnesení č. 2/2018 
 

Zastupitelstvo obce určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona                   

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že pro výkon funkce 

starosty obce Zbizuby bude člen zastupitelstva obce uvolněn a pro výkon funkce 

místostarosty obce Zbizuby bude člen zastupitelstva neuvolněný. 

 

 

Usnesení č. 3/2018 
 

Zastupitelstvo obce zřizuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona                           

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tříčlenný kontrolní, 

finanční a sociální výbor zastupitelstva obce. 

 

 

Usnesení č. 4/2018 
 

 Zastupitelstvo obce schvaluje, že volba starosty a místostarosty bude 

 veřejná.  

 

 

Usnesení č. 5/2018 
 

Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona                              

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, starostou obce 

Zbizuby paní Helenu Buriánkovou.  

 

 

Usnesení č. 6/2018 
 

Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona                         

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, místostarostou obce 

Zbizuby pana Petra Malého. 



Usnesení č. 7/2018 
 

Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona                            

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění 

a) předsedu finančního výboru zastupitelstva obce pana Petra Hajžmana, 

 člena finančního výboru zastupitelstva obce pana Jiřího Drahotu, 

  člena finančního výboru zastupitelstva obce pana Milana Zadražila, 

 b)  předsedu kontrolního výboru zastupitelstva obce pana Ladislava Blechu, 

člena kontrolního výboru zastupitelstva obce pana Jaroslava Duška, 

 člena kontrolního výboru zastupitelstva obce pana Tomáše Vlacha, 

 c)  předsedu sociálního výboru zastupitelstva obce pana Jaroslava Kronuse,  

   člena sociálního výboru zastupitelstva obce pana Petra Malého, 

 člena sociálního výboru zastupitelstva obce paní Janu Lejnarovou. 
  
  

Usnesení č. 8/2018 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje neuvolněným členům zastupitelstva obce                      

v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši 

odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, od 1.11.2018 

měsíční odměnu ve výši:  
 

2.000,- Kč za výkon funkce místostarosty obce, 

   700,- Kč za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce,  

   650,- Kč za výkon funkce člena zastupitelstva obce. 
 

 

Usnesení č. 9/2018 
 

Zastupitelstvo obce vydává v souladu s § 96 zákona č. 128/2000 Sb.,               

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jednací řád zastupitelstva obce 

Zbizuby, kterým stanovuje podrobnosti o jednání zastupitelstva obce, 

schvaluje pravomoci zastupitelstva obce a starosty, vydává jednací řád 

finančního, kontrolního a sociálního výboru.    
 

 

Ve Zbizubech dne 5.11.2018 

 

 
 
 

...............................................            ................................................... 
   Místostarosta: Malý Petr              Starostka: Buriánková Helena 
 
 
 
[Toto usnesení je upraveno z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění 
a podle nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob        
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR]. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

