USNESENÍ Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
ZASTÁVKA DNE 31. 10. 2018
I. ZO schvaluje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

20)

21)

22)

program ustavujícího zasedání ZO Zastávka dne 31. 10. 2018.
zvolení jednoho místostarosty.
že pro výkon starosty obce a místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
veřejný způsob volby starosty a místostarosty obce.
zvolení starosty obce RNDr. Petra Pospíšila
zvolení místostarosty obce Zdeňka Milana
zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. Kontrolní výbor bude pětičlenný, finanční výbor
bude pětičlenný.
veřejný způsob volby předsedů finančního a kontrolního výboru.
zvolení předsedy finančního výboru Mgr.Petra Pečenku.
zvolení předsedy kontrolního výboru Mgr. Martina Oujezského
zvolení členky finančního výboru paní Anny Štrofové
zvolení členky finančního výboru Mgr. Jaroslavy Baštařové
zvolení členky finančního výboru paní Marie Duškové
zvolení členky finančního výboru paní Jaroslavy Tribulové
zvolení člena kontrolního výboru pana Ing. Bronislava Leitnera
zvolení člena kontrolního výboru pana Petra Šoupala
zvolení člena kontrolního výboru pana Petra Kaloda
zvolení člena kontrolního výboru pana Pavla Svitka
v souladu s platnými právními předpisy odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 1 500Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení (31. 10.
2018) a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
v souladu s platnými právními předpisy odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve
výši 3 000 Kč měsíčně a člena výboru ve výši 2 500 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru – 31. 10. 2018, a v případě náhradníka ode dne zvolení
předsedou nebo členem výboru.
v souladu s platnými právními předpisy, 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.
zástupce obce Zastávka ve svazcích obcí, komunálních firmách a dalších orgánech a organizacích,
jichž je obec Zastávka členem nebo podílníkem:
• Mikroregion Kahan dso - Petr Pospíšil
• Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - Petr Pospíšil
• KTS Ekologie s.r.o. - Petr Pospíšil
• Energoregion 2020 - Petr Pospíšil
• Svaz měst a obcí České republiky - Petr Pospíšil
• Regionální úzkorozchodná železnice o.p.s. – správní výbor – Petr Pospíšil, dozorčí rada Jaroslava Baštařová
• Rada školy – Petr Pospíšil, Jarmila Zahradníková, Jaroslava Baštařová
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II. ZO bere na vědomí:
1) termíny jednání Zastupitelstva obce Zastávka v roce 2018: středa 28. 11. 2018, středa 19. 12. 2018, od
17,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Zastávka.

Ověřovatelé zápisu:

Starosta (místostarosta):

V Zastávce 1. 11. 2018
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