
USNESENÍ č. 7/2022 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Slup konaného dne 19. 10. 2022 

v zasedací místnosti obecního úřadu  

 

1) Bere na vědomí: 

a) pan starosta informoval: 

− členové ZO Slup jsou členy valné hromady DSO Strachotice, Slup 

 

2) Schvaluje   

Bod č. 1 ověřovateli zápisu paní Elišku Vosmanskou a pana Petra Řezníčka 

Bod č. 2 stálou zapisovatelkou pro celé volební období 2022–2026 Ing. Dagmar Sedláčkovou 

Bod č. 3 program ustavujícího zasedání 

Bod č. 4 zvolení jednoho místostarosty 

Bod č. 5 pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn 

Bod č. 6 starostu obce Ing. Jiřího Slezáka 

Bod č. 7 místostarostu obce Martina Ferance 

Bod č. 8 zřízení finanční výboru a kontrolní výboru, oba výbory budou tříčlenné 

Bod č. 9 předsedu finančního výboru paní Elišku Vosmanskou 

Bod č. 10 předsedu kontrolního výboru pana Petra Řezníčka 

Bod č. 11 členy finančního výboru paní Markétu Tkadlecovou a Libuši Mikulenčákovou 

Bod č. 12 členy kontrolního výboru XXXXXXXXX a pana Leoše Ferance 

Bod č. 13 odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů místostarosta – 22.000,- Kč, předseda 

výboru – 2.300,- Kč, člen výboru – 1.100,- Kč. Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna 

neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí 

zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 

se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný 

mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. Dohoda o provedení práce pro členy výboru, 

kteří nejsou zastupiteli, bude ve výši 165 Kč/h. 

Bod č. 15 členy valné hromady DSO Jaroslavice, Slup Jiřího Slezáka, Martina Ferance a Petra Řezníčka 

  

3) Pověřuje   

Starostu obce k 

Bod č. 14 k provádění rozpočtových opatření u příjmů v neomezené výši a u výdajů do výše 150.000,- Kč 

s následným předložením na nejbližším zasedání ZO 

Bod č. 16   k zastupování obce v SO Dyje, SZVO Daníž, MAS Znojemské vinařství, z.s., ZnojmoRegion, z.s. 

 

 

 

 

…………………………………….                         ….………………………………              

                  Ing. Jiří Slezák                Martin Feranec 

                    starosta obce                                                                  místostarosta obce   


