
místostarostů nepřesáhne maximální možnou odměnu jednoho neuvolněného místostarosty pro
naši obec a bude oběma místostarostům vymezena (rozdělena) pracovní náplň a odpovědnost.

Výsledek hlasování: Usnesení č.3 bylo scHVÁLENo JEDNoHLASNĚ.

funkce budou ělenové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění a

Předsedající dále navrhla, aby funkce starosty a místostarostů obce byly neuvolněné' Jiné návrhy
nebyly Vzneseny. Před hlasováním byla dána moŽnost zastupitelům i přítomným oběanům sdělit své
stanovisko. Zádné stanovisko sděleno nebylo'

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Uhřice určuje, Že funkce starosty a místostarostů obce budou neuvolněné.

Výsledek hlasování: Usnesení ě.4 bylo scHVÁLENo JEDNoHLASNĚ.

Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající konstatovala, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty a
místostarosty veřejně hlasováním. Změnu zpŮsobu hlasování musí schválit zastupitelstvo. V případě
tajné volby budou hlasy jednotlivými ěleny zastupitelstva odevzdány do připravené hlasovací urny,
následně budou předsedajícím spočítány a případným členům zastupitelstva bude umožněno
výsledek sěítání zkontrolovat. Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k přednesení návrhů na
změnu způsobu hlasování. Žaane návrhy nebyly podány. Uičení způsobu volby starosty a
místostarosty bude veřejným hlasováním.

Předsedající dále upozornila, Že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení případně nezvolení
Žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarostů. o jednotlivých kandidátech bude
hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přiěemŽ po platném zvolení konkrétního kandidáta jiŽ
nebude v hlasování pokračováno.

Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty

Piedsedgjicí vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. Byly podány
následující návrhy: Clen zastupitelstva paní Marie Maliňáková navrhla zvolit do funkce starostký
paní Miroslavu Bartošíkovou.

Před hlasováním byla dána moŽnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko'

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Uhřice volí starostkou obce paní Miroslavu Bartošíkovou a stanovuje jí pracovní
náplň - příloha ě'4'

Výsledek hlasování: Usnesení ě.5 bylo scHVÁLENo JEDNOHLASNĚ.

Navrhování kandidátů na funkcí místostarostů a volba místostarostů.

Předsedající-starostka obce vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci
místostarostů. Byly podány následující návrhy: Starostka obce_předsedající navrhla zvolit do funkce
místostarosty ě'1 pana Antonína Ludíka s vyčleněním jeho pracovní náplně.
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