Obec K L E Š I C E , 538 03 Heřmanův Městec
Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Klešice, konaného dne 31.10.2018
Zastupitelstvo obce po projednání :
Bere na vědomí

I.

1. řádné svolání zasedání ustavujícího zastupitelstva obce v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon o obcích“
2. informace o výsledku voleb do zastupitelstva obce Klešice pro volební období 2018 – 2022,
přednesenou předsedající zasedání na základě ověřeného zápisu ČSÚ o výsledcích voleb
3. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
4. usnesením č. 14 – zřízení komisí (Komise zemědělská a místního hospodářství; Komise kulturní a
pro občanské záležitosti)
II.

Určuje
usnesením č. 1 zapisovatelkou p. Mgr. Radku Krádlovou, ověřovateli zápisu pana Václava
Řezníčka a paní Dagmar Šafránkovou

III. Schvaluje
usnesením č. 2 navržený program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
usnesením č. 3 volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním
usnesením č. 4 vykonávání funkce starosty a místostarosty jako funkce neuvolněné
IV.

Volí
v souladu s § 84 odst.2, písm. m) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů :
usnesením č. 5 starostkou obce paní Marii Starou
usnesením č. 6 místostarostou obce Ing. Vratislava Černovského

V. Zřizuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů :
usnesením č. 7 Finanční výbor a Kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
VI.

Nevolí
usnesením č. 8 předsedou Finančního výboru paní Dagmar Šafránkovou

VII.

Volí
usnesením č. 9 předsedou Finančního výboru pana Josefa Kutílka, DiS.
usnesením č. 10 členy Finančního výboru pana Vladimíra Berana a paní Mgr. Radku Krádlovou
usnesením č. 11 předsedou Kontrolního výboru paní Dagmar Šafránkovou
usnesením č. 12 členy Kontrolního výboru pana paní Martinu Bittmannovou a p. Václava Štefla
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VIII. Stanovuje
usnesením č. 13 :
1) Zastupitelstvo obce Klešice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví měsíční
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva v dosavadním rozsahu,
schváleném takto :
 starosta …15.000,-.... Kč,
 místostarosta …7.500,-… Kč,
 předseda výboru nebo komise …1.018,-.. Kč,
 člen zastupitelstva, je-li členem výboru nebo komise …500,-... Kč,
 člen komise … 0,00 Kč
2) Zastupitelstvo obce Klešice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne ve výši,
schválené zastupitelstvem pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna.
3) Zastupitelstvo obce Klešice v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví, 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 od prvního dne měsíce, následujícího po ustavujícím zasedání ZO, tj. od 01.11.2018.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce
(starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do
této funkce.



předání sumarizovaných návrhů pro rozpočet 2019 na OÚ do 16.11.2018 (hasiči, knihovna,
komise, obec,OÚ)
konání 2. veřejného jednání zastupitelstva obce na den 12.12.2018 v 19.30 hod.

Ing. Vratislav Černovský, v.r.
místostarosta obce

Marie Stará, v.r.
starostka obce

Vyvěšeno na úřední desce dne :

05.11.2018

Sejmuto z úřední desky dne :

20.11.2018

Zveřejnění bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce
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