
Obec Olší 
Obecní úřad Olší

Výpis
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Olší, 

zvoleného ve volbách dne 23. a 24. 9. 2022

Datum a hodina zasedání:  
23. 10. 2022 v 19:00 hodin v budově obecního úřadu v Olší

1) Návrhová a mandátová komise
Zastupitelstvo  obce  zvolilo  dva  ověřovatele  zápisu  Maria  Pospíšila

a Bc. Zbyňka Krejčího a zapisovatelku Mgr. Lenku Brychtovou, DiS. Zastupitelstvo
obce zvolilo předsedou návrhové a mandátové komise Jana Krejčího a členy komise
Marii Dvořákovou a Jiřího Zamazala.

2) Složení slibu členy zastupitelstva
Přítomní členové zastupitelstva obce složili  slib  ve znění uvedeném v § 69

odst. 2 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.

3) Schválení programu 
 Zastupitelé schválili program: 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty a místostarosty

a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce
uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 odst. 2 zákona o obcích)
6) Diskuse 
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4) Volba starosty zastupitelů a místostarosty 
Mgr. Lenka Brychtová, DiS. byla zvolena starostkou obce Olší. 
Mario Pospíšil byl zvolen místostarostou obce Olší. 
Ing. Tomáš Novák byl zvolen správcem obecních lesů Olší.

 Ing. Antonín Novák byl zvolen účetním obce Olší. 

5) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
Předsedou finančního výboru byl zvolen Bc. Zbyněk Krejčí.  Členy finančního

výboru byli zvoleni Jiří Zamazal a Ing. Tomáš Novák. 
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Jan Krejčí. Členy kontrolního výboru

byli zvoleni Štěpán Ďásek a Marie Dvořáková. 

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Zastupitelstvo  obce  Olší  stanovilo  odměnu  za  výkon  neuvolněného  člena

zastupitelstva obce ve výši 300 Kč za měsíc. 
Zastupitelstvo  obce  stanovilo  odměnu  za  výkon  funkce  starostky  jako

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12 888 Kč za měsíc. 
Zastupitelstvo  obce  stanovilo  Ing.  Antonínu  Novákovi  odměnu  ve  výši

1200 Kč měsíčně jako účetnímu obce. 
Zastupitelstvo  obce  stanovilo  Ing.  Tomášovi  Novákovi  odměnu  ve  výši

2000 Kč měsíčně jako lesníkovi. 

7) Diskuse
V diskusi bylo zastupitelstvo seznámeno s plánovanými úkoly v obci.

8) Závěr
 První zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno na 6. 11. 2022. 

Dne 30. 10. 2022                                                ........................................... 
Starostka Mgr. Lenka Brychtová, DiS.

Vyvěšeno na úřední desce dne: 30. 10. 2022
Jméno a podpis:

Sejmuto z úřední desky dne:
Jméno a podpis: 
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