I. zasedání zastupitelstva obce Březnice 05.11.2014
Typ zasedání:
Termín zasedání:
Místo zasedání:
Zahájení:

ustavující - řádné
05.11.2014
sál obecního domu – Březnice čp. 20
18:30

Program:
01-01-14

- před zahájením zasedání proběhne předání osvědčení o zvolení
- zahájení
- zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno
- před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib
- schválení programu, účast nad 50% zastupitelů

02-01-14 - určení zapisovatele I. Haluzová
- volba ověřovatelů zápisu: H. Klacková, K. Dědek
- volba návrhové komise: R. Vavruša, M. Heryán, J. Mišáková
03-01-14

Určení počtu místostarostů a počtu členů rady obce

04-01-14

Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)

05-01-14 Určení způsobu volby starosty a místostarosty
06-01-14 Volba starosty
07-01-14 Volba místostarosty
08-01-14 Volba členů rady
09-01-14 Zřízení finančního a kontrolního výboru, určení počtu členů finančního
a kontrolního výboru
10-01-14 Volba předsedy finančního výboru
11-01-14 Volba předsedy kontrolního výboru
12-01-14 Volba členů finančního výboru
13-01-14 Volba členů kontrolního výboru
14-01-14 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva
obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích

15-01-14 Stanovení odměny za výkon funkce členy rady jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích
16-01-14 Stanovení odměny za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva a
člena výboru zastupitelstva obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích
17-01-14 Stanovení odměny za výkon funkce předsedy komise rady obce
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
18-01-14

Stanovení v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, 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.

19-01-14

Diskuze

20-01-14

Předložení návrhu usnesení – návrhová komise

21-01-14

Závěr

.............................................
Josef Hutěčka
dosavadní starosta obce Březnice

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březnice,
konaného dne 05.11. 2014
Zastupitelstvo obce Březnice:
01-01-14

schvaluje program jednání ustavujícího zasedání konaného dne 05.11.2014

02-01-14

určuje členy návrhové komise Radima Vavrušu, Jindru Mišákovou a Milana
Heryána, ověřovatele zápisu Helenu Klackovou a Karla Dědka a zapisovatele
Irenu Haluzovou

03-01-14

schvaluje zvolení jednoho místostarosty a zvolení dalších tří členů rady.

04-01-14

určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce
starosty a místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

05-01-14

schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním

06-01-14

volí starostou

Josefa Hutěčku
nar. 15.11.1974
bytem: Březnice 453

07-01-14

volí místostarostou

Tomáše Vlka
nar. 06.06.1978
bytem: Březnice 39

08-01-14

volí člena rady

Milana Poláška
nar. 30.03.1952
bytem: Březnice 534

volí člena rady

Milana Heryána
nar.09.05.1953
Bytem: Březnice 301

volí člena rady

Jindru Mišákovou
nar. 24.09.1966
bytem: Březnice 212

09-01-14

zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.

10-01-14

volí předsedou finančního výboru Karla Dědka

11-01-14

volí předsedou kontrolního výboru Radima Vavrušu

12-01-14

volí čtyři členy finančního výboru

13-01-14

volí čtyři členy kontrolního výboru Petra Macha
Marka Juráka
Barboru Švajdovou
Karla Valoucha

Karla Müllera
Zdenka Mikla
Miroslava Lukáše
Markétu Kroupovou

14-01-14

stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 540,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována od 1. prosince 2014, a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

15-01-14

stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za
výkon funkce člena rady jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
1.480,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. prosince 2014.

16-01-14

stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2+ písm. n) zákona o obcích odměnu za
výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1.300,- Kč měsíčně a člena
výboru ve výši 1.060,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 1. prosince
2014.

17-01-14

stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za
výkon funkce předsedy komise rady obce ve výši 1.300,- měsíčně. Odměna bude
poskytována od 1. prosince 2014.

18-01-14

stanoví v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, 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.

Návrhová komise: Vavruša Radim

Místostarosta ……………………

Milan Heryán

Jindra Mišáková

Starosta: ………………………….

