
 
 

USNESENÍ   
 

z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, 

které se konalo 19. října 2022 v Domě služeb 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zastupitelstvo obce Skrbeň přijalo toto usnesení: 

 

 

Usnesení 1/1/2022 

Zastupitelstvo obce Skrbeň určuje ověřovatelem zápisu Ing. Vladimíra Vymětala. 

 

Usnesení 2/1/2022 

Zastupitelstvo obce Skrbeň určuje ověřovatelem zápisu Vratislava Obšela. 

 

Usnesení 3/1/2022 

Zastupitelstvo obce Skrbeň schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 

 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Volba starosty a místostarosty 

a) určení počtu místostarostů 

b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě                      

    uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 

d) volba starosty 

e) volba místostarosty 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru (§ 117 odst. 2 zákona o obcích) 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

b) volba předsedy finančního výboru 

c) volba předsedy kontrolního výboru 

d) volba členů finančního výboru 

e) volba členů kontrolního výboru 

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona         

    o obcích) 

6) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností MODOS spol. s r.o., stavba „Cyklostezka    

    Skrbeň-Příkazy, k.ú. Skrbeň“ 

7) Diskuse 

 

Usnesení 4/1/2022 

Zastupitelstvo obce Skrbeň schválilo zvolení jednoho místostarosty. 

 

Usnesení 5/1/2022 

Zastupitelstvo obce Skrbeň v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro 

výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn. 

 

Usnesení 6/1/2022 

Zastupitelstvo obce Skrbeň schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním. 

 

 



 
 

Usnesení 7/1/2022 

Zastupitelstvo obce Skrbeň volí starostou pana Mgr. Lukáše Ruffera. 

 

Usnesení 8/1/2022 

Zastupitelstvo obce Skrbeň volí místostarostou Ing. Jiřího Jandu. 

 

Usnesení 9/1/2022 

Zastupitelstvo obce Skrbeň zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 

 

Usnesení 10/1/2022 

Zastupitelstvo obce Skrbeň volí předsedou finančního výboru Ing. Jana Žižlavského. 

 

Usnesení 11/1/2022 

Zastupitelstvo obce Skrbeň volí předsedou kontrolního výboru Bc. Matěje Vymětala. 

 

Usnesení 12/1/2022 

Zastupitelstvo obce Skrbeň volí členy finančního výboru Ing. arch Viktora Čehovského,  

Ing. Vladimíra Vymětala. 

 

Usnesení 13/1/2022 

Zastupitelstvo obce Skrbeň volí členy kontrolního výboru Kamila Jurečka, Vratislava Obšela. 

 

Usnesení 14/1/2022 

Zastupitelstvo obce Skrbeň v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 

o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných 

členů zastupitelstva takto: 

místostarosta                8 000,- Kč 

předseda výboru nebo komise  2 900,- Kč 

člen výboru nebo komise   2 400,- Kč 

člen výše neuvedený   1 800,- Kč 

 

Usnesení 15/1/2022 

ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností MODOS spol. s r.o., stavba 

„Cyklostezka Skrbeň-Příkazy, k.ú. Skrbeň“. 

 

 

 

 

Mgr. Lukáš Ruffer     Ing. Jiří Janda 

        starosta       místostarosta 

 

 

 

Ověřili: 

 

 

 

 

       Ing. Vladimír Vymětal                 Vratislav Obšel 


