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VÝPIS USNESENÍ č. 6/2022 
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 19.10.2022 

 
• Usnesení č. 45/2022: Zastupitelstvo obce Lubník určilo ověřovateli zápisu pana Jakuba Karla a pana 

Karla Šilara a zapisovatelkou paní Lucií Malátovou. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 46/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo program ustavujícího zasedání dne 
19.10.2022.  
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 47/2022: Zastupitelstvo obce Lubník schválilo zvolení jednoho místostarosty.  
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 48/2022: Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s § 84 odst. 2) písm. k) zákona o obcích 
určilo, že funkce starosty bude vykonávána jako uvolněná.  
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 49/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo starostou obce pana Martina Prokopa Totuška. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 50/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo místostarostkou obce paní Elišku Čapkovou.  
Výsledek hlasování: 6 x PRO, 1 x ZDRŽEL SE (Klug) 

• Usnesení č. 51/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zřídilo finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné.  
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 52/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo předsedou finančního výboru pana Jakuba 
Karla.  
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 53/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Miloslava 
Šubrta. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 54/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo členy finančního výboru pana Petra Janečka a 
pana Karla Šilara. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 55/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo členy kontrolního výboru pana Petra Janečka 
a pana Petra Kluga. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 56/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zřídilo kulturní výbor, který bude sedmičlenný. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 57/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo předsedkyní kulturního výboru paní Elišku 
Čapkovou.  
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 58/2022: Zastupitelstvo obce Lubník zvolilo členy kulturního výboru paní Hanu Brejšovou, 
paní Ivu Janíčkovou, paní Karlu Květenskou, paní Irenu Polzerovou, paní Věru Šemberovou a paní Eriku 
Skalickou. 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 59/2022: Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst.  2 písm. n) zákona 

o obcích stanovilo měsíční odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 
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místostarosta 5000 Kč, předseda výboru 1000 Kč, člen výboru 600 Kč a člen zastupitelstva bez dalších 

funkcí 400 Kč. 

Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovilo, 

že odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od následujícího 

měsíce po přijetí tohoto usnesení, tj. od 01.11.2022. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný 

mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení 

jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (místostarosty, předsedy nebo člena výboru) 

bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.  

V případě souběhu předsednictví nebo členství ve více výborech, maximálně však ve dvou, náleží 

neuvolněnému členovi zastupitelstva odměna ve výši součtu odměn. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 60/2022: Zastupitelstvo obce Lubník v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích 
rozhodlo o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva 
obce, za výkon členů finančního a kontrolního výborů v roční výši 600 Kč, za výkon funkce členů 
kulturního výboru ve výši 1.000 Kč. Peněžité plnění náleží od 01.11.2022 a bude vypláceno zpětně za 
období listopad předchozího roku až říjen daného roku (ve výplatním termínu za měsíc listopad). 
Výsledek hlasování: 7 x PRO 

• Usnesení č. 61/2022: Zastupitelstvo obce Lubník Zastupitelstvo obce Lubník stanovilo v souladu s § 
102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci 
starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do výše 30.000,-
- Kč, jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční 
prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů). Rozpočtová opatření v částkách vyšších může 
starosta obce samostatně provádět jen v případech: 

- rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, 
- kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu 

nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady, 

- úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy 
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí 
být realizován. 

Výsledek hlasování: 7 x PRO 

 

 

 

        Mgr. Martin P. Totušek   
                                                          starosta obce  

 

 

 

Vyvěšeno dne: 26.10.2022 

Sejmuto dne:  


