
                
                                   U s n e s e n í 
              z ustavujícího zasedání  Zastupitelstva obce Perálec, 
                         č. 1/2022, konaného dne  24.října 2022 
 

 
Zastupitelstvo obce, 
 
Bere na vědomí:    
            1.  Informaci zapisovatelky OVK o platnosti voleb členů ZO včetně předání                               
                 osvědčení o zvolení. 
            
            2.  složení slibu 8mi  členů ZO, podle§ 69 odst. 2, zákona o obcích                             
                 - viz příloha k zápisu                                                       
                                    . 
Určuje 1.  Starostku obce zapisovatelkou,  na všechna zasedání ZO, konaná ve 

                   volebním  období – dnešní zasedání býv. starostka 

             2.  Ověřovatele zápisu z dnešního zasedání Ing. Josefa Dvořáka a                                 
                  Stanislava Vostřela. 
                                                                                                                            
                                                          
Volí      1.  Návrhovou komisi pro usnesení ve složení:  Jiří Albrecht  a Dušan Šimon                                           
                                                                                                                                                                                                                               
             2.  V souladu s § 84 odst.2,písm. m).  zákona o obcích 

                  starostku obce p. VENDULU DRAHOŠOVOU,  
             

             3.  místostarostu obce  p. JIŘÍHO  ALBRECHTA   
              
             4.  Dle  ust. § 84 odst. 2,písm. l).  a  v souladu s § 117  a násl. zákona o obcích 

                 
                   Předseda finančního výboru  p. Ing. JOSEF DVOŘÁK 

 
              5.  Předseda kontrolního výboru  p. MARTINA ŠTRUMFOVÁ 

        
              6.  Členy finančního výboru,    p. JITKA KAŠPAROVÁ 
                                                               p. ZDENĚK HÁNĚL 
                                           
              7.  Členy kontrolního výboru    p. DUŠAN ŠIMON 
                                                               p. MILADA DRAHOŠOVÁ 
 
Zřizuje,  1.  V souladu s   § 84 odst. 2,písm. l).,  zákona o obcích 

 
                   finanční výbor a kontrolní výbor  
 
                   V souladu s § 119 odst. 1 Zákona o obcích                    
                    oba výbory  tříčlenné 
 
 
 



                                             
STAROSTKA  zřizuje: 
   
                    1.  V souladu s § 102 písm h).a násl.zákona o obcích 

                          komisi školskou a kulturní  se SPOZ 

    
 schvaluje , 1.  Program ustavujícího zasedání, včetně zařazení bodu č. 9                                          
                     2.  Veřejný  způsob hlasování, volby starosty a ostatních bodů 

                          programu. Volbu místostarosty  hlasování tajné 

                     3.  V souladu s § 84 odst.2.písm. k). zákona o obcích 

                          výkon funkce starosty  a místostarosty obce  jako  funkce 

                          neuvolněnou         
                     4.  Za předsedu komise školské a  kulturní se SPOZ   paní                                           
                          Mgr. Jana RENZOVÁ                          
                     5.  Za členky komise školské a kulturní se SPOZ  paní Marii 
                           Drahošovou,  Bc Libuši Špičákovou, Ivonu Holanovou a Irenu 
                           Sysovou      
                     6.  V souladu s § 72 odst.2 a 84 odst.2 zákona o obcích, 
                           měsíční odměny za výkon funkce všech neuvolněných členů ZO,                                
                           včetně starostky a místostarosty, vyplácet  v dosavadní výši,                                                                   
                           ode dne  přijetí tohoto usnesení, t.j    od  24. října 2022 dle                             
                           NV č. 318/2017Sb, o výši odměn členů zastupitelstev územně 
                           samosprávných celků,  v aktuálně platném znění     
                           -  viz příloha k zápisu. 
                                  
                     7.  Kupní smlouvu mezi obcí Perálec, jako stranou kupující a 

                          p. ………………………,  Perálec , jako stranou prodávající. 
                          Kupující strana kupuje od strany prodávající poz. parcely č. 
                          513/2 o výměře 1 595m2 a poz. parcelu čílo 512 o výměře 207m2                                    
                          celkem 1 802m2  - cena za 1m2 100,-Kč.  Správní poplatek na                                
                          katastrální úřad uhradí strana kupující.     
                          K tomuto bodu ZO schvaluje RO č. 8/2022 

                          – viz příloha k zápisu          
Pověřuje        
                    1.   Na vítání občánků, případně  na  další   občanské obřady,   
                          nebo kulturní akce p. Mgr. Janu Renzovou,  
                          a   Bc. Libuši Špičákovou.   
Vydává: 
                    1.   v  souladu s § 96 zákona o obcích, 
                             

                             Jednací řád Zastupitelstva obce Perálec 

 
            Usnesení je přílohou k zápisu z ustavujícího zasedání ZO  č. 1/2022 

           
 
   
  …………………………………………….                                            ………………………………………………. 
      Vendula Drahošová v.r. -starostka                                        Jiří Albrecht v.r. - místostarosta                                                                


