
Souhrn usnesení z ustanovující schůze ze dne 21. 10. 2022 

Zastupitelstvo obce Pokojov: 

 schválilo zvolení jednoho místostarosty 

 neurčuje žádné funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni 

 volí starostou obce Ing. Pavla Svoboda 

 volí místostarostkou obce Mgr. Ludmilu Karáskovou 

 zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné 

 volí předsedou finančního výboru Miluši Švomovou 

 volí členy finančního výboru Lukáše Chobotského a Ondřeje Boháčka 

 volí předsedou kontrolního výboru Ondřeje Boháčka 

 volí členy kontrolního výboru Miluši Švomovou a Lukáše Chobotského 

 zřizuje kulturní výbor, výbor bude tříčlenný 

 volí předsedou kulturního výboru Bc. Markétu Novotnou 

 volí členy kulturního výboru Miluši Švomovou a Davida Svobodu 

 zřizuje stavební výbor, výbor bude tříčlenný 

 volí předsedou stavebního výboru Davida Svobodu 

 volí členy stavebního výboru Miluši Švomovou a Bc. Markétu Novotnou 

 zřizuje lesní výbor, výbor bude tříčlenný 

 volí předsedou lesního výboru Lukáše Chobotského 

 volí členy stavebního výboru Ondřeje Boháčka a Davida Svobodu 

 stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce viz příloha 

 stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva 

obce viz příloha 

 stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena 

zastupitelstva viz příloha 

 v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika 

funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za 

výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna 

 schvaluje jako určeného zastupitele pana Ing. Pavla Svobodu, který bude 

spolupracovat ve volebním období 2022-2026 s pořizovatelem v procesu pořizování 

územně plánovací dokumentace obce Pokojov v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů“ 

 
Zapisovatel: Bc. Markéta Novotná 

Ověřovatelé:             Miluše Švomová  dne 24. 10. 2022 
 

Lukáš Chobotský  dne 24. 10. 2022 
 

Starosta:                   Ing. Pavel Svoboda dne 24. 10. 2022 



 


