
Obec Voděrady, Voděrady 77, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 00279731  

USNESENÍ č. 01/2022 
z ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva obce Voděrady, 

konaného dne 21. 10. 2022 ve Voděradech  
 

 
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
Zastupitelstvo obce Voděrady určilo  
ověřovatele zápisu: Šárku Horníčkovou, Mgr. Miloše Čapka 
zapisovatele: Renatu Benešovou  
 
2) Schválení programu 
Zastupitelstvo obce Voděrady schválilo  
následující program ustavujícího zasedání: 
 

a) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
b) Schválení programu 

I. Volba starosty a místostarosty 
- určení počtu místostarostů 
- určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění 
- určení způsobu volby starosty a místostarosty, aklamací 
- volba starosty 
- volba místostarosty 

II.    Zřízení finančního a kontrolního výboru a volba jejich předsedů  
          III. Zřízení stavební a investiční komise, sociální a kulturní komise a 
               komise životního prostředí.a volba jejich předsedů 

IV. Schválení počtu členů finančního a kontrolního výboru a komisí 
zastupitelstva 

c) Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  
(§ 72 zákona o obcích) 

d) Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva Voděrady na roky 2022 – 
2026. 

e) Různé  
f) Diskuze 

  
 

3) Volba počtu místostarostů 
Zastupitelstvo obce Voděrady schválilo zvolení jednoho místostarosty. 
 
4) Zastupitelstvo obce Voděrady určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude 
uvolněný člen od 01.11.2022. 
 
5) Zastupitelstvo obce Voděrady určuje, že pro výkon funkce místostarosty obce 
bude neuvolněný člen. 
 
6) Zastupitelstvo obce Voděrady schvaluje způsob volby starosty a místostarosty 
veřejným hlasováním. 
 
7) Zastupitelstvo obce Voděrady volí starostu pana Mgr. Jana Gabrhela. 
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8) Zastupitelstvo obce Voděrady volí místostarostu Ing. Petra Jiskru. 
 
9) Zastupitelstvo obce Voděrady schvaluje zřízení finančního a kontrolního výboru 
 
10) Zastupitelstvo obce Voděrady volí předsedkyni finančního výboru paní 
Renatu Benešovou.  
 
11) Zastupitelstvo obce Voděrady volí předsedu kontrolního výboru Miloše 
Čapka. 
 
12) Zastupitelstvo obce Voděrady zřizuje stavební a investiční komisi, sociální a 
kulturní komisi a komisi životního prostředí. 
 
13) Zastupitelstvo obce Voděrady volí předsedu stavební a investiční komise 
Jiřího Svobodu. 
 
14) Zastupitelstvo obce Voděrady volí předsedu sociální a kulturní komise Šárku 
Horníčkovou. 
 
15) Zastupitelstvo obce Voděrady volí předsedu komise životního prostředí pana 
Ladislava Šilara. 
 
16) Zastupitelstvo obce Voděrady rozhodlo o volbě členů výboru a komisí, která 
proběhne na příštím zasedání ZO – prosinec 2022. Každý z výborů a komisí bude 
mít tři členy. 
 
17) Zastupitelstvo obce Voděrady schvaluje odměny za výkon funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva, viz. příloha. 
 
18) Zastupitelstvo obce Voděrady schválilo Jednací řád obecního zastupitelstva.   
 
19) Místní plán programu obnovy venkova na období 2022-2026 
 
20) Zastupitelstvo obce Voděrady bere na vědomí: 

a) Složení slibu členů zastupitelstva v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích. 
b) Připomínky vznesené v diskusi a uvedené v zápisu ze zasedání. 

 
 
Zapsala: Renata Benešová 
 
 
Mgr. Jan Gabrhel, starosta                                         Ing. Petr Jiskra, místostarosta 


