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                                               I N F O R M A C E 
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hlincová Hora 
Obecní úřad Hlincová Hora v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, informuje o konání  
                      ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hlincová Hora, 
svolaného dosavadním starostou obce Ing. Karlem Fouskem v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. 
 
Na základě usnesení vlády č. 388 ze dne 6. 4. 2020 ( 151/2020Sb.), o přijetí krizového opatření týkajícího se 
jednání zastupitelstev obcí a krajů, bude jednání ZO probíhat formou: 
 
Místo konání: videokonference v reálném čase bez osobní přítomnosti 
                          adresa pro přihlášení:  https://meet.google.com/gme-whzo-iip 
(manuál pro přihlášení a komunikaci je přílohou tohoto dokumentu ,, zastupitelstvo Hlincová Hora-
připojení do jednání zastupitelstva ,, ) 
 
S ohledem na § 93 odst. 3 zákona o obcích bude umožněna účast i osobám, které se dostaví na jednání 
fyzicky. V tomto případě bude zajištěna účast mimo jednací síň, tím, že bude zapojena obrazovka a mikrofon 
na sále v restauračním objektu č.p.26 Hlincová Hora v níže uvedeném čase        
 
Doba konání:    28. dubna 2020, úterý, od 10:00 hodin 
 
Navržený 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, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako  
    dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 
b) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
c) volba starosty 
d) 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 zákona o obcích) 
6) Diskuse 
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib. 
  
 

                                                                                                                                                                                                        
Ing. Karel Fousek  v.r. 

                                                                                        dosavadní starosta obce Hlincová Hora 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:   21. 4. 2020 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 


