
 

 

I N F O R M A C E 
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Martinice 

 

Obecní  ú ř ad Mařtinice v soúladú s ústanovení m § 93 odst. 1 za kona c . 128/2000 Sb., o obcí ch 

(obecní  zř í zení ), ve zne ní  pozde js í ch př edpisú , infořmúje o kona ní  ustavujícího zasedání 

Zastupitelstva obce Martinice svolane ho dosavadní m stařostoú obce Michalem Dřa peloú 

v soúladú s § 91 odst. 1 za kona o obcí ch.  

Místo konání: 

 

Obec Mařtinice – Velka  zasedací  mí stnost obecní ho ú ř adú, Mařtinice c . 

p. 145 

Doba konání: 

 

Ú teřý  18. ř í jna 2022 od 18,00 hodin 

Navržený  

program: 

1) Úřc ení  ove ř ovatelú  za pisú a zapisovatele 
2) Sloz ení  slibú c lenú  zastúpitelstva obce 
3) Schva lení  přogřamú 
4) Volba stařostý a mí stostařostý: 

 
a) úřc ení  fúnkcí , přo kteře  búdoú c lenove  zastúpitelstva obce 

úvolne ni 
b) volba stařostý 
c) volba mí stostařostý 

 

5) Zř í zení  financ ní ho a kontřolní ho vý bořú 
a) úřc ení  poc tú c lenú  financ ní ho a kontřolní ho vý bořú 
b) volba př edsedý financ ní ho vý bořú 
c) volba př edsedý kontřolní ho vý bořú 
d) volba c lenú  financ ní ho vý bořú 
e) volba c lenú  kontřolní ho vý bořú 

 

6) Rozhodnútí  o odme na ch za vý kon fúnkcí  neúvolne ný ch c lenú  
zastúpitelstva 

7) Schva lení  pove ř ení  přo stařostú k zastúpova ní  obce v Mikřořegionú 
Velkomeziř í c sko-Bí tes sko.  
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Střa nka 2 

8) Schva lení  pove ř ení  přo stařostú obce k zastúpova ní  ve Svazkú 
vodovodú  a kanalizací  Z ďa řsko 

9) Pove ř ení  stařostý k přova de ní  řozpoc tový ch opatř ení  
10)  Slovo stařostý 
11)  Diskúse 

 

V Mařtinicí ch, dne 7. 10. 2022 

............................................. 

Michal Dřa pela 

dosavadní  stařosta obce Mařtinice 

 

Výve s eno na ú ř ední  desce dne: 7. 10. 2022 

 

Sejmúto z ú ř ední  deský dne: 
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