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Obecní úřad Podveky                                      V Podvekách 12.10.2022 

                                       I  n f o r m a c e  

 o konání ustavujícího  zasedání nově zvoleného  

                   Zastupitelstva obce Podveky      

Obecní úřad  Podveky v souladu s ustanovením  § 93 odst. 1 zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích  (obecní zřízení), v platném znění , informuje o konání  

ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Podveky ve čtvrtek 20.10.2022 od 

19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Podvekách .  

1) Zahájení ustavujícího zasedání 

2) Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele  zápisu a zpracovatele usnesení z 

ustavujícího zasedání ZO Podveky 

3) Seznámení s výsledky komunálních voleb z 23- 24.9.2022  v obci Podveky. 

4) Složení slibu nových členů zastupitelstva obce Podveky. 

5) Schválení programu. 

6) Schválení formy rozpravy, diskuse a formy hlasování návrhu na usnesení. 

7) Volba starosty a místostarosty 

a) Určení počtů místostarostů 

b) Určení funkcí, pro které budou členové obce uvolněni a neuvolněni 

c) Projednání veřejné  volby starosty a místostarosty 

d) Volba starosty na volební období 2022-2026 

e) Volba místostarosty na volební období 2022-2026 

8) Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce: 

místostarosta, předseda výboru zastupitelstva, člen zastupitelstva, 

v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018 Sb.,  o výši odměn  členů 

zastupitelstev územních samosprávních celků. Odměna člena výboru.  



9) Schválení   počtu členů finančního a kontrolního výboru. 

10) a) volba  předsedy kontrolního výboru 

           b) volba členů kontrolního výboru 

11) a) volba předsedy finančního výboru 

           b) volba členů finančního výboru 

12) Schválení  oddávajících, obřadní místnosti a dne pro svatební  

           obřady 

13) Diskuse 

14) Závěr 

     

    

     

                                                                                                 Eva Mottlová v.r 

                                                                                dosavadní  starostka obce Podveky 

 

Tato pozvánka je upravena z důvodu dodržení přiměřenosti 

 rozsahu   zveřejňovaných    osobních  údajů   podle  zákona 

 č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění  

a  dle  nařízení  EÚ č.2016/679.  Na  úřední  desce  Obecního  

úřadu  Podveky  a  na  elektronické  desce   obecního  úřadu 

 Podveky http://www.podveky.cz 
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