
 
Městys 

Vrchotovy Janovice 

 
 
Rekapitulace usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Vrchotovy Janovice, konaného dne 29.10.2018 
 
 

Usnesení č. 1/1-U/2018 
Zastupitelstvo Městyse Vrchotovy Janovice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
1. Volba orgánů městyse 

a. určení počtu místostarostů 
b. určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 

(§ 71 zákona o obcích) 
c. volba starosty 
d. volba místostarosty 
e. volba členů rady 

2. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba členů finančního výboru 
d) volba předsedy kontrolního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 

3. Jednací řád zastupitelstva městyse 
4. Měsíční odměny členů ZM 
5. Osadní výbory 
6. Plán zasedání ZM do konce roku 2018 a na rok 2019 
7. Diskuse 
 
Usnesení č. 2/1-U/2018 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 
 
Usnesení č. 3/1-U/2018 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 
výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
 
Usnesení č. 4/1-U/2018 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice volí starostkou Městyse Vrchotovy Janovice paní Marcelu 
Čedíkovou. 
 
Usnesení č. 5/1-U/2018 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice volí místostarostou pana Bohuslava Vacka. 
 
Usnesení č. 6/1-U/2018 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice volí členem rady pana Pavla Jirouška. 
 
Usnesení č. 7/1-U/2018 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice volí členem rady pana Radka Mrázka. 
 
Usnesení č. 8/1-U/2018 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice volí členem rady pana Stanislava Suchana. 
 
 



 

Usnesení č. 9/1-U/2018 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice zřizuje Finanční výbor a Kontrolní výbor. Přičemž Finanční i 
Kontrolní výbor budou mít tři členy. 
 
Usnesení č. 10/1-U/2018 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice volí předsedou finančního výboru paní Jitku Kolářovou. 
 
Usnesení č. 11/1-U/2018 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice volí členy Finančního výboru slečnu Janu Šachovou a pana Josefa 
Čecha st. 
 
Usnesení č. 12/1-U/2018 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice volí předsedou Kontrolního výboru pana Romana Rohlíka. 
 
Usnesení č. 13/1-U/2018 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice volí členem Kontrolního výboru pana Zdeňka Šmucha a pana 
Františka Toužimského. 
 
Usnesení č. 14/1-U/2018 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice konstatuje, že jednací řád zastupitelstva z 24.11.2014 zůstává 
i nadále v platnosti a jednání zastupitelstva se budou řídit jeho ustanoveními. 
 
Usnesení č. 15/1-U/2018 
Zastupitelstvo městyse 
a) stanovuje výši vyplácených odměn neuvolněným členům zastupitelstva Městyse Vrchotovy Janovice za 
výkon funkce s účinností od 01.11.2018 do 31.12.2018 následovně: 
místostarosta    6.500,00 Kč, 
člen rady    1.200,00 Kč, 
předseda výboru, komise     950,00 Kč, 
člen výboru, komise      600,00 Kč, 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí    400,00 Kč. 
V případě souběhu několika funkcí se poskytne měsíční odměna pouze za funkci, za kterou je stanovena 
nejvyšší odměna.  
V případě změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna stanovena dle bodu a) tohoto usnesení a bude 
poskytována od prvního dne následujícího měsíce po zvolení do příslušné funkce.  
b) stanovuje výši vyplácených odměn neuvolněným členům zastupitelstva Městyse Vrchotovy Janovice 
za výkon funkce s účinností od 01.01.2019 následovně: 
místostarosta    9.000,00 Kč, 
člen rady    2.000,00 Kč, 
předseda výboru, komise  1.000,00 Kč, 
člen výboru, komise       800,00 Kč, 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí     500,00 Kč. 
V případě souběhu několika funkcí se poskytne měsíční odměna pouze za funkci, za kterou je stanovena 
nejvyšší odměna.  
V případě změn v obsazení jednotlivých funkcí bude poskytována od prvního dne následujícího měsíce 
po zvolení do příslušné funkce.  
c) stanovuje pro neuvolněné členy zastupitelstva, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami nebo osobami 
provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich 
funkce a to paušální částkou za hodinu ve výši 80,00 Kč. Jako nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku 
ušlého v souvislosti výkonem funkce poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc stavoví zastupitelstvo částku 
ve výši 1.500,00 Kč. 
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Usnesení č. 16/1-U/2018 
Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice volí předsedou osadního výboru v Šebáňovicích pana Zdeňka 
Šmucha. Dále potvrzuje pana Josef Čecha st. předsedou osadního výboru Mrvice, paní Jaroslavu Lebedovou 
předsedkyní osadního výboru Rudoltice a pana Pavla Havlíčka předsedou osadního výboru Velká Lhota.  
 
Usnesení č. 17/1-U/2018 
Zastupitelstvo městyse souhlasí s plánem konání zasedání zastupitelstev do konce roku 2018, kdy 
se zastupitelstvo sejde 17.12.2018 od 18.00 hodin a na rok 2019, kdy se zastupitelstvo uskuteční 18.2.2019 
a 9.12.2019 od 18 hodin a dále pak 15.4.2019, 17.6.2019, 2.9.2019 a 4.11.2019 od 19 hodin. 
 


