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USNESENÍ  
 

Z 1. (USTAVUJÍCÍHO)  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE DOLNÍ LUTYNĚ, KONANÉHO DNE 
31.10.2018 V 16.30 HODIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

1/1  Zastupitelstvo obce po projednání 
schvaluje  

program  jednání 1. (ustavujícího) zasedání zastupitelstva obce konaného dne 

31.10.2018 dle předloženého návrhu 

 

2/1 Zastupitelstvo obce po projednání  
schvaluje  

1. Jednací řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dle předloženého návrhu  

2. Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dle předloženého návrhu 

(hlasování veřejné)  

 

3/1  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně  

volí  
1. předsedu volební komise p. Mgr. Jana Czapka 

 členy volební komise p. Tadeáše Janiczka a p. Ing. Pavla Lukaštíka 

2. předsedu návrhové komise p. Terezii Kantorovou 

členy návrhové komise p. Jaroslava Svobodu a p. Bc. Jana Szturce 

 

4/1  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
určuje  

ověřovateli zápisu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce p. Mgr. Marcela Figuru a 

p. Michaelu Wotke 

 

 5/1  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně  
volí   

starostou obce Dolní Lutyně p. Mgr. Pavla Buzka 

 

6/1  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
určuje  

jednoho dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva obce – starostu obce 

 

7/1  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně  

volí   
místostarostou obce Dolní Lutyně p. Bc. Jana Fismola 

 

8/1  Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně  

volí  
členy Rady obce Dolní Lutyně  

p. Mgr. Jana Czapka 

p. Mgr. Janu Josiekovou 

p. Jana Wolfa 
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9/1 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně po projednání  
1.  zřizuje  

pro volební období 2018 – 2022 

a) finanční výbor a stanovuje celkový počet členů  finančního výboru pět včetně 

předsedy 

b) kontrolní výbor a stanovuje celkový počet členů kontrolního výboru sedm včetně 

předsedy  

2. volí   
a) předsedkyní finančního výboru p. Terezii Kantorovou 

b) předsedou kontrolního výboru p. Jaroslava Svobodu 

 

10/1 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně  po projednání  
schvaluje  

zásady pro odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce Dolní Lutyně 

s účinností od 01.11.2018 

 

11/1 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně  po projednání  
stanoví  

termín 2. zasedání zastupitelstva obce na 21. 11.2018 a termín 3. zasedání 

zastupitelstva obce na  19.12.2018 vždy v 16.30 hod.  

 

12/1 Zastupitelstvo obce Dolní Lutyně  po projednání  
ukládá  

radě obce:  

1. předložit zastupitelstvu obce časový plán zasedání zastupitelstva obce a rady obce  na 

rok 2019 

2. předložit zastupitelstvu obce návrh na volbu členů finančního a kontrolního výboru 

3. zřídit  komise rady obce  včetně jmenování předsedů těchto komisí 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Buzek        Bc. Jan Fismol 

   starosta obce           místostarosta obce 

 


