
 

OBEC JENÍKOV  
 02 

 
USNESENÍ 

Z USTAVUJÍCÍHO  ZASEDÁNÍ  
Zastupitelstva obce Jeníkov, konaného dne 21. 10. 2022  

 

 

 

 

Usnesení ZO č. 1/2022 

 

Zastupitelstvo obce vydává v souladu s ustanovením § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění pozdějších 

předpisů, „Jednací řád zastupitelstva obce Jeníkov“  

 

 

Usnesení ZO č. 2/2022 

 

Zastupitelstvo obce Jeníkov určuje v souladu s § 71 zákona 128/2000 sb, o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn. Ostatní funkce členů 

zastupitelstva obce budou vykonávány jako neuvolněné.  

 

 

Usnesení ZO č. 3/2022 

 

Zastupitelstvo obce Jeníkov určuje v souladu s ustanovením § 104 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,  ve znění 

pozdějších předpisů, že funkce místostarosty bude vykonávána v počtu jednoho člena.  

 

 

Usnesení ZO č. 4/2022 

 

Zastupitelstvo obce Jeníkov určuje, že volba starosty a místostarosty bude probíhat veřejně zvednutím ruky. 

 

 

Usnesení ZO č. 5/2022 

 

Zastupitelstvo obce Jeníkov volí v souladu s ustanovením § 84 odstavce (2) písmene m) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, do funkce starosty obce Jeníkov  pana Tomáše Černého. 

 

 

Usnesení ZO č. 6/2022 

 

Zastupitelstvo obce Jeníkov volí v souladu s ustanovením § 84 odstavce (2) písmene m) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, do funkce místostarosty obce Jeníkov  pana Bc. Pavla Pařízka. 

 

 

Usnesení ZO č. 7/2022 

 

Zastupitelstvo obce Jeníkov zřizuje v souladu s ustanovením § 84 odstavce (2) písmene l)  zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.  

 

 



Usnesení ZO č. 8/2022 

 

Zastupitelstvo obce Jeníkov volí v souladu s ustanovením § 84 odstavce (2) písmene l) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích,  ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedy finančního výboru paní Janu Pavlíčkovou. 

 

 

Usnesení ZO č. 9/2022 

 

Zastupitelstvo obce Jeníkov volí v souladu s ustanovením § 84 odstavce (2) písmene l) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích,  ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedy kontrolního výboru paní Marcelu Kaplanovou. 

 

 

Usnesení ZO č. 10/2022 

 

Zastupitelstvo obce Jeníkov volí v souladu s ustanovením § 84 odstavce (2) písmene l) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích,  ve znění pozdějších předpisů, členy finančního výboru ve složení: 

paní Ludmila Hladká a pan Karel Štorek. 

 

 

Usnesení ZO č. 11/2022 

 

Zastupitelstvo obce Jeníkov volí v souladu s ustanovením § 84 odstavce (2) písmene l) zákona č. 128/2000 Sb., o 

obcích,  ve znění pozdějších předpisů, členy kontrolního výboru ve složení: 

pan Ing. Martin Brázda a pan Jiří Řezníček. 

 

 

Usnesení ZO č. 12/2022 

 

Zastupitelstvo obce Jeníkov stanoví v souladu s ustanovením § 84 odstavce (2) písmene n)  zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích,  ve znění pozdějších předpisů, měsíční odměny svým neuvolněným členům zastupitelstva obce takto: 

- místostarosta: 13.026 Kč,   

- předseda výboru: 1.447 Kč,  

- člen výboru: 1.206 Kč,  

- člen zastupitelstva (bez dalších funkcí): 1.206 Kč.  

 

Odměna bude poskytována s účinností od 21. 10. 2022. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát 

bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 

bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce; 
 

 

Usnesení ZO č. 13/2022 

 

Zastupitelstvo obce Jeníkov schvaluje  - Smlouvu o poskytnutí dotace z programu „Podpora zpracování 

strategických dokumentů obcí Pardubického kraje“ a pověřuje starostu obce jejím podpisem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………..                            ….………………………… 

Tomáš Černý                     Pavel Pařízek 

starosta      místostarosta 


