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Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanovice konaného 

dne 21. 10. 2022 v 18 hod. v zasedací síni obecního úřadu Heřmanovice 136 
 

Přítomní zastupitelé:  

ing. Tomáš Kotas, ing. Petr Kováč, p. Josef Kubinec, RNDr. Hynek Sekanina, p. Jan 

Tomalský, MgA. Miroslav Zeman, p. Pavel Žila 

 

Zastupitelstvo obce: 

1. bere na vědomí, že 

Slib člena Zastupitelstva obce Heřmanovice složili všichni ve volbách v roce 2022 

zvolení zastupitelé – viz Příloha č. 1 Zápisu z ustavujícího zasedání. 

 

2. schvaluje 

a) tento program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Heřmanovice: 

1. Zahájení. 

2. Složení slibu členů zastupitelstva obce. 

3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. 

4. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

5. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty a místostarosty. 

6. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni.  

7. Volba starosty. 

8. Volba místostarosty. 

9. Návrh na zřízení výboru finančního zastupitelstva obce a volba předsedy a členů 

výboru. 

10. Návrh na zřízení výboru kontrolního zastupitelstva obce a volba předsedy a 

členů výboru. 

11. Stanovení odměn zastupitelů. 

12. Organizační záležitosti - schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva a 

stanovení termínu příštího zasedání. 

13. Různé. 

14. Závěr 

b) aby zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce navrhli a provedli RNDr. Hynek 

Sekanina a p. Jan Tomalský 

c) aby, ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání byli tito zastupitelé: p. Pavel Žila,  

p. Josef Kubinec 

d) volební řád pro volbu starosty a místostarosty, který je součástí zápisu z ustavujícího 

zasedání jako Příloha č. 2; 

e) aby volba starosty a místostarosty byla volbou veřejnou 

f) volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním 

g) jedinou funkci, pro jejíž výkon bude člen zastupitelstva obce uvolněn, a to funkci 

starosty obce 
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h) aby neuvolněným členům ZO byla vyplácena odměna za výkon funkce (včetně 

souběhu funkcí), a to v plné výši v souladu s platným zněním nařízením vlády 

č.338/2019 i jeho budoucími aktualizacemi 

ch) že příští zasedání ZO Heřmanovice se bude konat v pondělí 12. 12. 2022  

v  18 hodin v zasedací síni obecního úřadu 

i)  Jednací řád zastupitelstva obce Heřmanovice, který je v Příloze č. 3 k tomuto zápisu 

i usnesení. 

 

3. volí 

a) do funkce starosty obce pana Jana Tomalského (uvolněná funkce) 

b) do funkce místostarosty obce RNDr. Hynka Sekaninu (neuvolněná funkce) 

 
 

4. na volební období 2022 – 2026 zřizuje a v níže uvedeném složení volí 

a) finanční výbor zastupitelstva obce ve složení: předseda MgA. Miroslav Zeman,, 

členové p. Lydie Kováčová, ing. Mária Skopalíková. p. Petr Kováč, p. J. Kubinec 

b) kontrolní výbor zastupitelstva obce ve složení: předseda ing. Tomáš Kotas, 

členové p. Pavel Žila, p. Petr Kováč, p. Miroslav Zeman, p. Karel Jašek 

 

 

 

 ..………………………….   ………………………………. 

  Jan Tomalský     RNDr. Hynek Sekanina 

      starosta            místostarosta 

 

 

Zápis z ustavujícího zasedání provedli: 

RNDr. Hynek Sekanina ………………………… 

p. Jan Tomalský ……………………………........ 

Zápis z ustavujícího zasedání ověřili: 

p. Pavel Žila …………………………. 

p. Josef Kubinec ……………………… 

 


