
Usnesení č. 1/2018 z ustavujícího zasedání ZO Biskupice, konaného dne 2.11.2018 

1/ ZO Biskupice určuje 9 hlasy ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Jandoru a p. Ondřeje Huňku 

a zapisovatelkou pí Miroslavu Talašovou. 

2/ ZO Biskupice schvaluje 9 hlasy program ustavujícího zasedání ZO dle pozvánky a 

doplnění programu Ing. Pančochou o zvolení předsedy. kulturní komise, zvolení zástupce 

obce do Školské rady a dále, že volba členů finančního výboru, kontrolního výboru a 

kulturní komise proběhne až na příštím zasedání ZO. 

3/ 
a) ZO Biskupice schvaluje 9 hlasy zvolení jednoho místostarosty_~: 

b) ZO Biskupice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zá~gna o obcích 9 hlasy určuje, že pro 

výkon místostarosty bude člen ZO uvolněn. 

c) ZO Biskupice schvaluje 9 hlasy způsob volby starosty a místostarosty veřejným 

hlasováním. 

d) ZO Biskupice volí 8 hlasy· do funkce starosty Ing. Radka Pančochu. 

e) ZO Biskupice volí 8 hlasy do funkce místostarosty p. Rostislava Kandrnála. 

4/ ZO Biskupice 9 hlasy zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

ZO Biskupice volí 8 hlasy předsedou finančního výboru Ing. Tomáše Jandoru. 

ZO Biskupice volí 8 hlasy předsedou kontrolního výboru p. Ondřeje Huňku. 

5/ ZO Biskupice 9 hlasy zřizuje kulturní komisi. Kulturní komise bude tříčlenná. 

ZO Biskupice 8 hlasy volí předsedou kulturní komise pí Renátu Vaculíkovou. 

6/ ZO Biskupice stanovilo 9 hlasy v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 

odměnu za výkon funkce neuvolněného členům zastupitelstva obce ve výši: 

-předseda finančního a kontrolního výboru a kulturní komise: 2.500,-Kč 

-člen zastupitelstva obce, který je členem výboru či komise: 1.500,-Kč 

-člen zastupitelstva obce, který není členem výboru ani komise: 1.000,-Kč 

měsíčně. 

Odměna bude poskytnuta poprvé za měsíc listopad 2018 (od 2.11.2018). 



ZO Biskupice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví 8 hlasy 

odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 

15.000,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytnuta poprvé za měsíc listopad 2018 (od 

2.11.2018). 

7 I ZO Biskupice schvaluje 9 hlasy pro zastupování na valných hromadách společností, 

v nichž má obec majetkový podíl starostu Ing. Radka Pančochu. 

8/ ZO Biskupice rozhodlo 9 hlasy o zmocnění k provádění hospodářských dispozičních 

oprávnění: 

a) k oprávnění zřídit u pobočky banky nebo spořitelny účet, zmocnit v podpisových 

vzorech funkcionáře nebo pracovníky OÚ k nakládání s prostředky na účtě, toto 

zmocnění odvolávat nebo měnit 

Ing. Radka Pančochu, starostu 

Rostislava Kandrnála, místostarostu 

b) k oprávnění přikazovat bance-spořitelně provedení úhrad v platebním styku, 

zúčtovacím styku přikazovať pokladně obecního úřadu provedení výplat z peněžní 

hotovosti, přikazovat pracovníkům, odpovědným za vedení účetnictví ostatních 

hospodářských a účetních operací 

Ing. Radka Pančochu, starostu, 

Rostislava Kandrnála, místostarostu 

Miroslavu Talašovou, účetní jako druhou osobu. 

9/ ZO Biskupice stanovuje 9 hlasy 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 u jednotlivých závazných ukazatelů, jsou-li vyvolána organizačními 

změnami, pokud tyto změny nevyvolají další nároky na finanční prostředky obce 

(nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). 

Zastupitelstvo 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 (odůvodnění lze 

podat ústně). 

10/ ZO Biskupice schvaluje 9 hlasy Bc. Martinu Doležalovou jako zástupkyni obce do 

Školské rady. 

11/ ZO Biskupice pověřuje 9 hlasy ť , starostu obce Biskupice, bytem 

k zastupování obce Biskupice ve věcech 



opatrovnictví . omezeného ve 

svéprávnosti 

Pověřený je oprávněn a povinen jménem obce Biskupice zastupovat opatrovance 

v rozsahu jeho omezenf svéprávnosti. 

12/ ZO Biskupice schvaluje 9 hlasy Dodatek č. 4 Smlouvy o nájmu a provozování 

vodohospodářské infrastruktury. 

starosta místostarosta 


