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USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
ZE DNE 24.10.2022 

 
 
 

 
1/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje do funkce ověřovatelů zápisu Romana Dobeše a Mgr. 

Petra Palána. 

2/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje navržený program jednání tak, jak byl uveden na 
pozvánce na toto zasedání. 

  
3/ Zastupitelstvo obce Světlá schválilo zvolení jednoho místostarostu. 

4/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje, že žádný ze zastupitelů nebude pro svou funkci uvolněn. 
 
5/ Zastupitelstvo obce Světlá volí starostou Ing. Eduarda Dokoupila. 
 
6/ Zastupitelstvo obce Světlá volí místostarostou Ing. Jana Kaderku. 
 
7/ Zastupitelstvo obce Světlá zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 

tříčlenné. 
 
8/ Zastupitelstvo obce Světlá volí předsedou finančního výboru Ing. Martina Cikánka. 
 
9/ Zastupitelstvo obce Světlá volí předsedou kontrolního výboru Janu Vlachovou. 
 
10/ Zastupitelstvo obce Světlá odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru z důvodu 

nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání. 
 
11/ Zastupitelstvo obce Světlá zřizuje výbor pro stavby, pozemky a životní prostředí a dále výbor 

pro kulturu a sport. 
 
12/ Zastupitelstvo obce Světlá jmenuje předsedou výboru pro stavby, pozemky a životní prostředí 

Romana Dobeše. 
 
13/ Zastupitelstvo obce Světlá jmenuje předsedou výboru pro kulturu a sport Bc. Zuzanu 

Vlkovou. 
 
14/ Zastupitelstvo obce Světlá odkládá volbu členů výboru pro kulturu a sport a stavby, pozemky 

a životní prostředí z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech na nejbližší 
zasedání. 

 
15/ Zastupitelstvo obce Světlá stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 500 Kč hrubého za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 
přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož 
se zúčastnil. 

 
16/ Zastupitelstvo obce Světlá stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena 

zastupitelstva obce ve výši 21 000 Kč hrubého za měsíc. Odměna bude poskytována ode dne 
zvolení do funkce starosty. 
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17/ Zastupitelstvo obce Světlá stanovuje odměnu za výkon funkce místostarosty jako 
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 10 000 Kč hrubého za měsíc. Odměna bude 
poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

 
18/ Zastupitelstvo obce Světlá stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva 

ve výši 1000 Kč za měsíc a za výkon funkce člena výboru z řad zastupitelů ve výši 700 Kč za 
měsíc. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru. 

 
19/ Zastupitelstvo obce Světlá 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. Toto usnesení 
nabývá účinnosti dnem jeho přijetí. 

 
20/ Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí se stavbou „Světlá obnova NN u kapličky“ na obecních 

pozemcích a souhlasí se Smlouvou č. PR-001040017695/001-ENGB o smlouvě budoucí o 
zřízení věcného břemene. 

 
21/ Zastupitelstvo obce Světlá souhlasí se stavbou nové kabelové smyčky NN u domu č. p. 6 na 

obecním pozemku p. č. 661/1 a 689/17 v k. ú. Světlá u Šebetova a souhlasí se Smlouvou č. 
PR-001030066914/002-ENGB o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

 
22/ Zastupitelstvo obce Světlá bere na vědomí Rozpočtová opatření č. 10/2022 a 11/2022. 
 
23/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje Rozpočtová opatření č. 12/2022. 
 
24/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje přepracování projektu na chodník Ing. Petrem 

Odehnalem za částku 19 000 Kč. 
 
25/ Zastupitelstvo obce Světlá schvaluje nakoupení 35 ks balíčků pro děti na akci rozsvícení 

vánočního stromu za cenu 100 Kč a 5000 Kč na Vánoční dílny. 
 

 
 
 
Ve Světlé dne 31.10.2022. 
 
 
 
 
 
….......................................................       ......................................................... 
     starosta obce             zástupce starosty 


