
U S N E S E N Í č. 1

z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dolany 

konaného v úterý 30. října 2018 od 20,00 hod. v sále KD Dolany 

Zastupitelstvo obce

I. Souhlasí: 

1. Se zprávou mandátové komise o ověření platnosti voleb členů zastupitelstva 

obce Dolany pro volební období 2018-2022.

II. Určuje:

1. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, 

místo pro konání slavnostních obřadů občanského sňatku, a to správní území Obce

Dolany. 

III. Stanovuje:        

1. Dle § 84, zák. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že bude 

starostu zastupovat 1 místostarosta obce. 

2. Výši  měsíčních odměn  v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
starosta: v max.  částce dle přílohy č.  1 nařízení  vlády č.  318/2017 Sb.,  o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších
předpisů
místostarosta: 5.000,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1.000,- Kč 
souběh výkonu funkce člena zastupitelstva a předsedy výboru: 1.500,- Kč (z
toho 1000,- Kč za výkon funkce člena zastupitelstva a 500,- Kč za výkon funkce
předsedy výboru).

Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nástupu 
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna 
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení 
jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

3. V souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci starosty obce k provádění 

jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:

do výše 200.000,-  Kč včetně v  rámci  jednoho rozpočtového opatření  v  jednom

kalendářním měsíci ve výdajové části a bez omezení v příjmové části. Rozpočtová

opatření  ve  výdajové  části  v  částkách  vyšších  může  starosta  obce  samostatně

provádět jen v případech:

a)  rozpočtového  zapojení  účelově  přidělených  finančních  prostředků  z  jiných

rozpočtů nebo

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě



havárií  nebo  stavu  nouze,  výdaj  k  odvrácení  možných  škod,  dále  když  včasné

provedení  úhrady  je  vázáno  penalizací  a  dopady  penalizací  mohou  výrazně

překročit případná rizika z neoprávněné úhrady nebo

c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné

výdaje,  kdy  schválení  rozpočtového  opatření  je  nezbytné  a  má  jen  formální

charakter, protože výdaj musí být realizován.

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje právo na informaci o každém rozpočtovém 
opatření provedeném v kompetenci starosty na nejbližším zasedání 
zastupitelstva konaném po schválení rozpočtového opatření starostou a 
jejího stručného odůvodnění.

IV. Zvolilo:

1. Mandátovou komisi pro ověření platnosti voleb členů zastupitelstva obce Dolany 

ve složení: předsedkyně p. Ing. Markéta Horová, členové p. Petr Bulín a  a p. Vít 

Hodan. 

2. Volební komisi v souvislosti s volbou starosty a místostarosty obce ve složení: 

předsedkyně  p. Zdeňka Němečková, členové: p. Ing. Zdeněk Hora a p. Ing. 

Rostislav Klemsa. 

3. Do funkce neuvolněného starosty obce Ing. Václava Zemana, nar. 

bytem .

4. Do funkce neuvolněného místostarosty obce p. Stanislava Krále, 

nar. , bytem .

V. Potvrzuje: 

1. Platnost stávajícího jednacího řádu zastupitelstva obce.

2. Platnost stávajícího jednacího řádu výborů zastupitelstva Obce Dolany.

VI. Zřizuje:

1. Kontrolní výbor obce Dolany.

2. Finanční výbor obce Dolany. 

VII. Jmenuje:

1.Členy kontrolního výboru obce Dolany ve složení: předseda Ing. Jitka Lukášová, 

členové: p. Monika Taliánová, p. Jan Augustin. 

2. Členy finančního výboru ve složení: předseda p. Pavla Šťastná, členové p. Ing. 

Petr Holeček, p. Marcela Ištványiová. 

VIII. Bere na vědomí:

 1. Investiční akce obce Dolany 2018-2025.



V Dolanech dne 30.10.2018

                

                            Ing. Václav Zeman                                            Stanislav Král
                              starosta obce                                               místostarosta obce


