
 
 
 

Usnesení 
z ustavujícího zastupitelstva obce Rosička číslo 1 

konaného dne 10. listopadu 2010 
 

 
I.  Obecní zastupitelstva po projednání: 

 
a) volí v souladu s § 84 odst. 1 písm. 1 zákona o obcích 
 

1. starostu obce:           Jiřina Dvořáková,    č.p.  18 
 
2. místostarostu obce:   Ing. Miroslav Sobotka,  č.p. 13 
 

b) schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce ze 
dne 11.11.2002 

 
c) bere na vědomí: 

1. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o 
obcích 

 
II.  Dále v souladu s ustanovením §84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce: 
 

1. zřizuje: 
      a)   finanční výbor - určení počtu členů - 4 

                     b)   kontrolní výbor - určení počtu členů - 4 
                     c)   aktiv SOZ 
 

2. volí do funkce 
a) předsedu finančního výboru:     Zikmund Jaroslav, č.p. 19 
 

Hlasování: 5 hlasů pro 
  0 hlasů proti 
  0 hlasů zdržel se 

 
b) člen finančního výboru:             Němcová Marie, č.p. 5 
    člen finančního výboru:             Augustin Jan, č.p. 3 
    člen finančního výboru:             Filipi Gabriela, č.p. 9 
 

Hlasování: 5 hlasů pro 
  0 hlasů proti 
  0 hlasů zdržel se 

 
 
 
 
 



 
 
 
c) předsedu kontrolního výboru:   Němec Oldřich, č.p. 5 
 

Hlasování: 5 hlasů pro 
  0 hlasů proti 
  0 hlasů zdržel se 

 
    člen kontrolního výboru:           Pleva Jaromír, č.p. 15 
    člen kontrolního výboru:           Straka Jaroslav, č.p. 9 
    člen kontrolního výboru:           Neumann Jiří, č.p. 10 
 

Hlasování: 5 hlasů pro 
  0 hlasů proti 
  0 hlasů zdržel se 

 
3. volí do funkce 
e) předsedu SOZ                            Dvořáková Jiřina, č.p. 18 
    člen                                             Plevová Růžena, č.p. 15 
    člen                                             Poulová Ludmila, č.p. 16 
    člen                                             Zikmundová Anna, č.p. 19 
    člen                                             Sobotková Jitka, č.p. 13 
 
 

Hlasování: 5 hlasů pro 
  0 hlasů proti 
  0 hlasů zdržel se 

 
 

ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2.písm. n, zákona o obcích schvaluje odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena ZO dle nařízení vlády č. 37/2003 sb., příloha č. 1. 

   
Hlasování: 5 hlasů pro 
  0 hlasů proti 
  0 hlasů zdržel se 

 
Schvaluje uzavření nové dohody o pracovní činnosti správce rozpočtu obce ( účetní ) dle 
stanovených podmínek a úkonů pro tuto činnost vyplývající z náplně 

 
 

ZO jednomyslně a bez výhrad schvaluje přijaté veškeré usnesení na dnešním zasedání  
 

Hlasování: 5 hlasů pro 
  0 hlasů proti 
  0 hlasů zdržel se 

 
 
 
 



 
 
 
 

III.  Bere na vědomí: 
1. složení slibu všech členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 

zákona o obcích 
2. že jednání postupovalo v souladu s dosavadním schváleným jednacím 
řádem zastupitelstva obce ze dne  

 
 
 
 
 
……………………………..                                                         ……………………………… 
           Starosta                                                                                         Místostarosta 
    Jiřina Dvořáková       Ing. Miroslav Sobotka 


