






Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 

Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. Peterka. navrhl zvolit do 

funkce místostarosty Ing. Milana Koubovského. Před hlasováním byla dána možnost 

zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno 

nebylo. 

 

Návrh usnesení č.7: 

Zastupitelstvo volí místostarostou Ing. Milana Koubovského. 

Výsledek hlasování:   Pro  8     Proti   0   Zdrželi se 1 – Ing. Koubovský 

Usnesení č. 7 bylo schváleno. 

 

* * * 

Bod 6 - Zřízení výborů: 

 

Ukončení činnosti stávajících výborů: 

 

            Starosta navrhuje k 27.10.2018 ukončit činnost všech stávajících výborů  

 

Návrh usnesení č.8: 

Zastupitelstvo ukončuje ke dni 27.10.2018 činnost všech stávajících výborů.  

Výsledek hlasování:   Pro  9     Proti   0    

Usnesení č. 8 bylo schváleno. 

 

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů:  

 

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní 

výbor [§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích], neboť funkční období 

výborů předchozího zastupitelstva zaniklo 27.10.2018. Zastupitelstvo určuje počet 

členů výboru, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž finanční a 

kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy 

výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může 

být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo 

finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník úřadu městyse ani 

osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na úřadu městyse (§ 119 odst. 1 zákona 

o obcích). 

 

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, 

přičemž každý z nich bude mít maximálně 5 členů. Dále navrhuje, aby tak jako 

v minulých letech zastupitelstvo zřídilo výbor rozvoje, kulturní a sociální výbor a 

osadní výbory v Domanicích, Lázu, Rojicích a Podolí s maximálním počtem 5 členů. 

Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i 

přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č.9: 

Zastupitelstvo městyse Radomyšl zřizuje finanční výbor, kontrolní výbor, výbor 

rozvoje, kulturní a sociální výbor a osadní výbory Domanice, Láz, Rojice, Podolí.  

Výsledek hlasování:   Pro  9     Proti  0   Zdrželi se    0 

Usnesení č. 9 bylo schváleno. 

 

 







Volba předsedy osadního výboru Domanice :  

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

osadního výboru Domanice. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. 

Peterka navrhl zvolit do funkce předsedy osadního výboru Domanice p. Michala 

Sokola. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit 

své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č.18: 

Zastupitelstvo městyse Radomyšl volí předsedou osadního výboru Domanice p. 

Michala Sokola. 

Výsledek hlasování:   Pro   9     Proti    0   Zdrželi se  0    

Usnesení č. 18 bylo schváleno. 

 

Volba členů osadního výboru Domanice: 

Předsedající vyzval předsedu osadního výboru Domanice p. Michala Sokola k podání 

návrhů na členy osadního výboru Domanice. p. Michal Sokol navrhl zvolit členy 

osadního výboru Domanice p. Radka Pavlíčka a p. Karla Babora. 

 

Návrh usnesení č.19: 

Zastupitelstvo městyse Radomyšl volí členy osadního výboru Domanice p. Radka 

Pavlíčka a p. Karla Babora.  

Výsledek hlasování:   Pro   9     Proti   0     Zdrželi se  0  

Usnesení č. 19 bylo schváleno. 

 

Volba předsedy osadního výboru Láz :  

 

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy 

osadního výboru Láz. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Ing. 

Peterka navrhl zvolit do funkce předsedy osadního výboru Láz p. Václava Kováře. 

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své 

stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo. 

 

Návrh usnesení č.20: 

Zastupitelstvo městyse Radomyšl volí předsedou osadního výboru Láz p. Václava 

Kováře. 

Výsledek hlasování:   Pro   9     Proti    0   Zdrželi se  0    

Usnesení č. 20 bylo schváleno. 

 

Volba členů osadního výboru Láz: 

Předsedající na základě informace od p. Václava Kováře navrhl zvolit členy osadního 

výboru Láz p. Michala Rabu a p. Jitku Varausovou.  

 

Návrh usnesení č.21: 

Zastupitelstvo městyse Radomyšl volí členy osadního výboru Láz p. Michala Rabu a 

p. Jitku Varausovou.  

Výsledek hlasování:   Pro   9     Proti   0     Zdrželi se  0  

Usnesení č. 21 bylo schváleno. 

 

 

 
















