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č. 95/2022 

USNESENÍ 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 15.11.2022 

Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění 
 

2/1 

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Petr Kučera a Ing. Jonáš Smetana 

 

2/2 

schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva obce Veřovice 

 

2/3 

volí návrhovou komisi ve složení: Ing. Ondřej Matuš a Martin Fojtík 

 

2/4 

schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Veřovice na volební období 2022–2026 

 

2/5 

volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členy kontrolního výboru: 

Mgr. Zuzana Mihalíková, Ing. Jonáš Smetana, Ing. Petr Šťastný, Ing. Iva Šumšalová 

 

2/6 

volí v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích členy finančního výboru:    

Zdeňka Matúšová, Ing. Ivana Obšilová, Ing. Marcela Paseková, Lucie Křížková 

 

2/7 

pověřuje v souladu s § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích osoby s právem užívat závěsný znak 

obce a přijímat prohlášení o uzavření manželství v matričním obvodu Veřovice: Martin Fojtík, Pavel 

Matúš, Ing. Iva Šumšalová, Mgr. Zuzana Mihalíková 

 

2/8 

schvaluje na základě § 80 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů plnění pro 

členy zastupitelstva obce poskytována z rozpočtu obce a sociálního fondu obce dle přílohy 

 

2/9 

v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 o obcích stanoví odměnu za výkon 

funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce takto: 

- člen zastupitelstva bez dalších funkcí ve výši 1.805 Kč 

- člen výboru ve výši 3.010 Kč 

- předseda výboru ve výši 3.611 Kč 

- člen komise ve výši 3.010 Kč 

- předseda komise ve výši 3.611 Kč 

Odměna bude poskytována od 1.12.2022. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena 

zastupitelstva obce bude odměna poskytována od prvního dne měsíce následujícího po měsíci v němž 

byl složen slib. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována 

od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo ke zvolení do příslušné funkce.  

V souladu s § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zastupitelstvo obce 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 
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2/10 

rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky „Prodloužení vodovodního řadu na 

pozemcích parc. č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 1456/5, 1456/13, 1456/14 a 1456/24 v k.ú. Veřovice“ na 

stavební práce, kterou podala společnost Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 06965385 za cenu díla 1.119. 456,66 Kč bez DPH 

 

2/11 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 

„Prodloužení vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 2085/7, 1449/23, 1456/3, 1456/5, 1456/13, 

1456/14 a 1456/24 v k.ú. Veřovice“ mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 

a Vodovody a kanalizace Cingel s.r.o., Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava, IČ:06965385 za cenu 

díla 1.119.456,66 Kč bez DPH 

 

2/12 

schvaluje a ukládá starostovi obce Martinu Fojtíkovi podepsat Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8023176, Veřovice, p.č. 1107/9, NNk, NNv 

mezi obcí Veřovice, Veřovice 670, 742 73 Veřovice, IČ: 00298531 a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem 

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupena RH elektro, 

s.r.o., Nad Tyrkou 99, 739 61 Třinec, IČ: 27802736 

 

2/13 

pověřuje pana Martina Fojtíka zastupováním obce, jakožto klíčového člena ve spolku Padolí z.s., se 

sídlem Veřovice 373, 742 73 Veřovice, IČ: 17403227, jakož i k výkonu hlasovacích a dalších 

členských práv v tomto spolku  

 

 

 

 

 

 

 

…................................       …................................ 

   Martin Fojtík          Pavel Matúš  

   starosta obce           místostarosta obce  

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Vyvěšeno dne: 18.11.2022  

Sejmuto dne: dlouhodobě 


