
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelsWa obce Hodonín ze dne 18.10.2022

Zastupitelstvo obce;

Bere na vědomí: Program dnešního zasedání, včetně zapisovatele a ověřovate|e zápisu
Složení slibu všech 7. členů zastupitelstva
Složení návrhové komise pro volbu starosty a místostarosty. Kornise bude pracovat ve
složení Josef Staný, předseda Milan Trpkoš a Michal Mojžíš.
Zapisovatele Mir. Blažka staršího, ověřovatele, J.Starý a M. Trpkoš.
Dále byl projednán způsob hlasování - veřejná nebo tajná volba.
Aby starosta vykonával svoji funkci, jako plně uvolněný starosta. Ostatní členové zastup.
budou neuvolnění, včetně místostarosty obce s návrhem na odměnu 80%, dle zákona č.

§8l2aL9. Poté bere na vědomí návrh předsedy návrhové komise p.§tarého na volbu
starosty a místostarosty. Na starostu byl navržen Miroslav Blažek mladší a na místostarostu
M. Blažek starší. Dále bere na vědomí návrh na ustanovení finančního a kontrolního rnýboru,

včetně zachování práce sociální komise.
Přijetí lng.Miroslava Řádka do funkce nového hajného obce Hodonín od L.IL.zo?z
Návrh na usnesení

§chvaluie: Program zasedání v plném rozsahu, dle předem rozeslané pozvánky
- Složení slibu všech členů zastupitelstva, včetně jejich podpisů
- SloŽení návrhové komise pro volbu starosty a místostarosty, předseda Josef Staný,

Členové Milan Trpkoš a Michal Mojžíš. Zapisovatelem byl zvolen Mir. Blažek starší.
- Ověřovatelé: Josef Staný a Milan Trpkoš.

- Návrh volby veřejným hlasováním na volbu starosty a také místostarosty

- §tarostou obce Hodonín bylzvolen Miroslav Blažek mladšívšemi 7. hlasy

- MÍstostarostou obce Hodonín byl zvolen Miroslav Blažek starší všemi 7. hlasy

- Dále schvaluje, aby starosta byl plně uvolněným starostou obce a pobíral odměnu, dle
zák. Č.338/20].9. Ostatní členové zastupitelstva budou neuvolnění se zkrácenou odměnou ve
VýŠi 80%, dle zák. Č.338/2019, včetně místostarosty obce Mir. Blažka staršího.

- Složení íinančního vrýboru - Předseda J. Star,ý, členové, M. Mojžíš a Mar. Blažková

- Složení kontrolní výbor - Mgr.Jan Blažek, Milan Trpkoš, Radka Mojžíšová

- Sociální komisive složení: Marcela Blažková př, čl. Simona Stará, Radka Mojžíšová

- lnt. Miroslava Řaam odborným hospodářem a hajným obce Hodonín od t.t1.2CI22.

- Usnesení z ustavujícího zasedání všemi 7. hlasy

V Hodoníně dne 18.10.

Miroslav Blažek

,t^rort^%/
Miroslav Blažek

místostarosta
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