
Usnesení 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kryštofovy Hamry, 

konaného dne 20.10.2022, od 16:00 hodin 
v zasedací místnosti Obecního úřadu 

v Kryštofových Hamrech č.p. 64 
 

Usnesení č. 1/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry určuje ověřovateli zápisu Miroslava Lulka a Miroslava Brandýse 
a zapisovatelem Štěpána Janáka. 
 
 
Usnesení č. 2/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje program ustavujícího zasedání. 
 
 
Usnesení č. 3/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry schvaluje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen 
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
 
 
Usnesení č. 4/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry volí starostu obce pana Františka Henzla. 
 
 
Usnesení č. 5/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry volí místostarostu obce pana Štěpána Janáka. 
 
 
Usnesení č. 6/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. 
Oba výbory budou tříčlenné. 
 
 
Usnesení č. 7/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry volí předsedu finančního výboru pana Miroslava Lulka. 
 
 
Usnesení č. 8/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry volí předsedu kontrolního výboru pana Petra Kadlece. 
 
 
Usnesení č. 9/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry volí členy finančního výboru pana Vladimíra Hykeho 
a Jiřího Pecáka. 
 
 
Usnesení č. 10/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry volí členy kontrolního výboru pana Vítězslava Kocoura 
a pana Miroslava Brandýse. 
 



Usnesení č. 11/2022 
Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry v souladu se zákonem o obcích stanovuje měsíční odměny 
za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

- místostarosta: 14 238,- Kč 
- předseda výboru: 1 492,- Kč 
- člen výboru: 1056,- Kč 
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 648,- Kč 

Zastupitelstvo obce Kryštofovy Hamry v souladu se zákonem o obcích stanovuje, že měsíční odměny 
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto 
usnesení. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne 
složení slibu. 
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce 
místostarosty, předsedy výboru nebo člena výboru, bude odměna náležet ode dne zvolení do této 
funkce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 starosta obce místostarosta obce 
 Bc. František Henzl Štěpán Janák 


