Výpis z Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Zastávka dne 3. 11. 2014

I. ZO schvaluje:
1. program ustavujícího zasedání ZO Zastávka dne 3. 11. 2014
2. zvolení jednoho místostarosty
3. že pro výkon starosty obce a místostarosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněný
4. veřejný způsob volby starosty a místostarosty obce
5. zvolení starosty obce RNDr. Petra Pospíšila
6. zvolení místostarosty obce Zdeňka Milana
7. zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. Kontrolní výbor bude pětičlenný,
finanční výbor bude pětičlenný
8. veřejný způsob volby předsedů finančního a kontrolního výboru
9. předsedu finančního výboru Mgr. Petra Pečenku
10. předsedu kontrolního výboru Mgr. Martina Oujezského
11. zvolení členky finančního výboru Mgr. Jaroslavy Baštařové
12. zvolení člena finančního výboru Ing. Bronislava Leitnera
13. zvolení členky finančního výboru Marie Duškové
14. zvolení členky finančního výboru Anny Štrofové
15. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 540Kč měsíčně. Odměna
bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení (3. 11. 2014) a v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil
16. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon
funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1 300Kč měsíčně a člena výboru ve
výši 1 060Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
předsedy nebo člena výboru – 3. 11. 2014, a v případě náhradníka ode dne zvolení
předsedou nebo členem výboru
17. 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
pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna
18. zvolení člena školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka
Zastávka, okres Brno-venkov pana RNDr. Petra Pospíšila
19. zvolení členky školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka
Zastávka, okres Brno-venkov paní MUDr. Lenky Janzové
20. zvolení členky školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka
Zastávka, okres Brno-venkov paní Jarmily Zahradníkové
21. Mgr. Jaroslavu Baštařovou jako členku dozorčí rady Regionální úzkorozchodné
železnice o.p.s. Současně podporuje její nominaci na předsedkyni tohoto orgánu
II. ZO bere na vědomí:
1. informaci o termínech jednání zastupitelstva obce Zastávka do konce roku
2014 – středa 26. 11.2014 a středa 17. 12. 2014

