
 
 

Přijatá usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kostomlaty nad Labem  
č. 1N/2018 ze dne 1. 11. 2018 

 
Usnesení č. 1N/2018: 

ZO schvaluje ověřovateli zápisu p. Tomáše Houdka a  Bc. Lukáše Vorlíčka. 

 
Usnesení č. 2N/2018                                                                                                                              

ZO schvaluje návrhovou komisi ve složení: p. Richard Filip, p. Zbyněk Adam a Ing. Petr Vild.       
 
Usnesení č. 3N/2018                                                                                                                               
ZO schvaluje následující program ustavujícího zasedání:                                                                                      

1. Zahájení   

1.1   Složení slibu člena zastupitelstva 

1.2   Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a    

        zapisovatele 

1.3   Určení návrhové komise 

1.4   Schválení programu      

2. Volba starosty a místostarosty 

                                2.1  Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 

(§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích) 

2.2   Určení způsobu volby starosty a místostarosty 

2.3   Volba starosty 

2.4   Volba místostarosty 

2.5   Volba členů rady obce 

3. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

3.1   Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

3.2   Volba předsedy finančního výboru 

3.3   Volba předsedy kontrolního výboru 

4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

(§ 72 odst. 2 zákona o obcích) 

5. Diskuse  

6. Závěr 
 
Usnesení č. 4N/2018: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 
určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 

 

Usnesení č. 5N/2018: 

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí starostou obce Ing. Romanu Hradilovou. 

 

Usnesení č. 6N/2018: 

Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem volí místostarostou Bc. Zdeňku Keistovou. 

 

Usnesení č. 7N/2018: 

Zastupitelstvo obce volí člena rady obce Kostomlaty n. L. Ing. Petra Zalabáka.  

 

Usnesení č. 8N/2018: 

Zastupitelstvo obce volí člena rady obce Kostomlaty n. L. Bc. Jana Kučeru.  



 
Usnesení č. 9N/2018: 

Zastupitelstvo obce volí člena rady obce Kostomlaty n. L. p.  Richarda Filipa. 

 
Usnesení č. 10N/2018: 
Zastupitelstvo obce Kostomlaty nad Labem zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba vý-
bory budou tříčlenné. 

 
Usnesení č. 11N/2018: 
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty pro  
Z. K. ve výši 17028 Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. 

 
Usnesení č. 12N/2018:  
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce radního pro J. K. ve výši 3784 Kč. 
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě budoucích změn  
v obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do těchto funkcí. 

 
Usnesení č. 13N/2018: 
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce radního pro R. F. a P. Z. ve výši  
0 Kč. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě budoucích 
změn v obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do těchto funkcí. 

 
Usnesení č. 14N/2018: 
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce předsedy kontrolního a finančního 
výboru ve výši 1893 Kč. Odměna bude poskytována ode dne zvolení předsedů výborů.  
V případě budoucích změn v obsazení funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení  
do těchto funkcí.  

 
Usnesení č. 15N/2018: 
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce neuvolněného člena ZO ve výši  
0 Kč.  
 
Usnesení č. 16N/2018: 
Zastupitelstvo obce stanovuje odměnu za výkon funkce člena výborů ve výši 0 Kč.  

 

 

 

 

 
 


