
Seznam přijatých usnesení na schůzi ZO dne 20.10.2022 
 
Usnesení č. 22/2022 
Zastupitelstvo obce Předslavice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 
pro výkon funkce starosty a místostarosty obce nebude člen zastupitelstva uvolněn. 

 
Usnesení č. 23/2022 
volba starosty a místostarosty bude provedena veřejně hlasováním 
 
Usnesení č. 24/2022 
Zastupitelstvo obce Předslavice volí starostou Vladimíra Komrsku 
 
Usnesení č. 25/2022 
Zastupitelstvo obce Předslavice volí místostarostkou Ing. Janu Chvostovou 

 
Usnesení č. 26/2022 
ZO rozhodlo, že finanční i kontrolní výbor bude mít 3 členy 
 
Usnesení č. 27/2022 
Zastupitelstvo obce Předslavice volí předsedou finančního výboru Ing. Miroslava Šafránka 
 
Usnesení č. 28/2022 
Zastupitelstvo obce Předslavice volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Terezu Jirouškovou. 
 
Usnesení č. 29/2022 
Zastupitelstvo obce Předslavice volí za členy finančního výboru Jana Němečka, Pavla 
Marouška. 
 
Usnesení č. 30/2022 
Zastupitelstvo obce Předslavice volí za členy kontrolního výboru Václava Hubra a Michala 
Bergmana. 
 
Usnesení č. 31/2022 
ZO rozhodlo odměně za výkon funkce neuvolněného starosty ve výši 21.000,- Kč 
 
Usnesení č. 32/2022 
ZO rozhodlo odměně za výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 19.000,- Kč 
ZO schvaluje odměny za výkon funkce pro neuvolněné členy zastupitelstva v této výši  

funkce Od 1-11-2022 

předseda výboru 1300,- 

člen výboru 540,- 

člen 2 výborů 720,- 

zastupitel bez funkce ve výboru 460,- 

 
 
Usnesení č. 33/2022 
ZO schválila žádost č.7 ohledně dotace na ČOV nebo 3 komorového septiku s dočištěním 
 
 
 
 
 
 



Usnesení č. 34/2022 
Zastupitelstvo obce Předslavice 
I. bere na vědomí 
vyhlášený dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II"; 
II. schvaluje 
1. zapojení obce Předslavice do dotačního programu Jihočeského kraje,,My v tom Jihočechy 
nenecháme „II“ 
2. předběžné vyčíslení finančních nákladů v celkové výši 80.000,- Kč. realizaci dotačního 
programu z rozpočtu obce na předfinancování a spolufinancování poskytované podpory,  
3. předfinancování podpory pro rodiny s dětmi do dovršení 3 let věku, resp. do dovršení 8 let 
věku pobírajících příspěvek na péči z rozpočtu obce,  
4. spolufinancování podpory poživatelů důchodů z rozpočtu obce, 
5. rozpočtové opatření k zajištění financování účasti obce na dotačním programu My v tom 
Jihočechy nenecháme II" bude předloženo na příští schůzi ZO 
III. ukládá starostovi obce zajistit realizaci části II tohoto usnesení. 

 


