OBEC SKOTNICE

USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Skotnice konaného dne 30. října
2018
Zastupitelstvo obce Skotnice po projednání:
1/1/2018
1/2/2018

určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Šeděnku a paní Ladislavu Veisenpacherovou a
zapisovatelkou paní Bc. Evu Jurečkovou;
schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

•
•
•

I) Volba starosty a místostarosty
určení počtu místostarostů
určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(§ 71 zákona o obcích)
určení způsobu volby starosty a místostarosty
volba starosty
volba místostarosty;

•
•
•
•
•

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
volba předsedy finančního výboru
volba předsedy kontrolního výboru
volba členů finančního výboru
volba členů kontrolního výboru

•
•

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích)
4) Diskuse
1/3/2018
1/4/2018
1/5/2018
1/6/2018
1/7/2018
1/8/2018

schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
volí starostkou obce paní Mgr. Annu Mužnou
volí místostarostou obce pana Ing. Radomíra Čapku
zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor i kontrolní výbor budou
pětičlenné
volí předsedou finančního výboru pana Martina Simpera

1/9/2018
1/10/2018
1/11/2018

1/12/2018

volí předsedkyní kontrolního výboru paní Drahomíru Štěpánovou.
volí členy finančního výboru: Mgr. Danu Jalůvkovou, Ilonu Mazalovou, Jaromíra
Malouška, Bc. Ondřeje Kovaláka
volí členy kontrolního výboru: Bc. Ondřeje Bittnera, Pavla Šarinu, Ing. Radomíra Čapku
st., pana Jaroslava Bílka.
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za výkon
jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:

místostarosta
předseda výboru nebo komise
člen výboru nebo komise
člen zastupitelstva bez dalších funkcí

Kč 5 500,-Kč 1 700,-Kč 1 600,-Kč 1 200,--.

Zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích určilo, že v případě souběhu více funkcí
vykonávaných neuvolněným členem zastupitelstva obce nebudou poskytovány odměny v souhrnné
výši.
Zastupitelstvo obce Skotnice 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
1. 11. 2018. 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, předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet
ode dne zvolení do této funkce.

Ing. Radomír Čapka v.r.
místostarosta obce

Skotnice 30. října 2018

Mgr. Anna Mužná v. r.
starostka obce

