
Strana 1 (celkem 1) 

Ustavující schůze zastupitelstva obce Stašov ze dne 
5.11.2018  
 
 

 
Přítomni: Vendolská Alena 

Vendolský Leoš   Zapisovatel: Vendolská Alena 
Houdková Vilma  Ověřovatelé: Frodl Miroslav 

  Penias Josef     Frodl Dušan 

Penias Marián      
  Frodl Miroslav 

  Frodl Dušan 
Kovařík Petr    

       
Omluveni: Mauerová Milada       

 

Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné a řídilo se schváleným programem: 
 

 
1.  Volba starosty 

 1. Houdková Vilemína – vzdala se kandidatury 

 2. Frodl Dušan – vzdal se kandidatury 
 3. Vendolský Leoš – nejprve nabídl kandidaturu všem ostatním zastupitelům dalším v pořadí. Nikdo 

kandidaturu nepřijal. 
 Leoš Vendolský byl zvolen počtem 7 hlasů pro, sám se zdržel. 

 

2. Volba místostarosty 
 Místostarostou byl navržen pan Penias Josef. Byl zvolen počtem 7 hlasů pro, sám se zdržel. 

 
3. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

 Hlasování o počtu členů výborů – návrh pro 3 členy výboru – 8 hlasů pro 
 

 Předseda finančního výboru: navržen pan Frodl Dušan – 6 hlasů pro, 2 se zdrželi 

 Členové finančního výboru:  navržena paní Vendolská Alena – 6 hlasů pro, 2 se zdrželi 
      navržena paní Audyová Helena – 6 hlasů pro, 2 se zdrželi 

 
 Předseda kontrolního výboru: navržen pan Penias Marián – 8 hlasů pro 

 Členové kontrolního výboru: navržen pan Kovařík Petr – 8 hlasů pro    

     navržen pan Teplý Pavel – 8 hlasů pro 
 

 Předseda kulturního výboru: navržena paní Houdková Vilemína – 8 hlasů pro 
 Členové kulturního výboru:  navržena paní Mauerová Milada – 8 hlasů pro   

     navržen pan Mauer Radek – 8 hlasů pro 
 

 

4. Odměny neuvolněným zastupitelům - zastupitelstvo obce Stašov schválilo odměny neuvolněným 
členům zastupitelstva s respektováním maximální výše dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pro rok 
2018 a ve znění účinném od 1. 1. 2019 podle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení. Odměna bude poskytována 

ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě nového člena zastupitelstva obce ode dne složení slibu. 

 

 

 
Zapisovatel: …………………………… 

   Vendolská Alena 
 

 
 

Ověřovatelé: …………………………….   ……………………………. 

   Frodl Dušan    Frodl Miroslav  
 


