Usnesení
z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Stradouň
konaného dne 4.11.2014
Přítomní zastupitelé:
p.Bačina, p.Michálek, p.Motyčka, Ing.Říha, p.Zamastil, p.Vopařil,
p.Jirsák
Obecní zastupitelstvo na svém ustavujícím zasedání projednalo tento
program:
1) Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu.
2) Výsledky voleb do obecního zastupitelstva a potvrzení předání osvědčení po
ověření zvoleným zastupitelům.
3) Složení slibu zvolených zastupitelů.
4) Schválení jednacího řádu obecního zastupitelstva.
5) Volba starosty a místostarosty obce.
6) Volba předsedů stavebního,kontrolního a finančního výboru a určení počtu členů
jednotlivých výborů.
7) Schválení odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
8) Organizační záležitosti, různé
9) Diskuse.

Po projednání jednotlivých bodů obecní zastupitelstvo obce Stradouň
odhlasovalo toto usnesení takto: pro 7 hlasů , proti 0 hlasů, zdrželi se 0
hlasů

K bodu 1.
Určuje zapisovatelem z ustavujícího zasedání zastupitelstva p. Milan Vopařil a
ověřovateli zápisu a usnesení jsou p. Motyčka a p Michálek Za členy návrhové
komise schvaluje p. Zamastil a p. Jirsák
K bodu 2.
Bere na vědomí výsledky voleb do obecního zastupitelstva a potvrzení osvědčení
o zvolení.
K bodu 3.
Bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle §69, odst.1,
zákona o obcích.
K bodu 4.
Schvaluje v souladu s §96, zákona o obcích, jednací řád zastupitelstva obce.

K bodu 5.
Obecní zastupitelstvo po projednání:
a) schvaluje provedení volby starosty obce a místostarosty obce v souladu se
schváleným jednacím řádem
b) volí v souladu s §84, odst.1, písm.1, zákona o obcích,veřejná volba
1) Starostou obce: Zdeněk Bačina , Stradouň čp. 94
Výsledek hlasování: Pro
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Proti 0

Zdrželi se 1

2) Místostarostou obce: Ing. František Říha , Stradouň čp. 103
Výsledek hlasování: Pro
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Proti 0

Zdrželi se 0

K bodu 6.
Zastupitelstvo obce volí předsedou stavebního výboru Milan Vopařil
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Složení výboru:

Milan Michálek , člen výboru
Jiří Hermann , člen výboru

Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru Petr Zamastil
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Složení výboru :

Jiří Voříšek, člen výboru
Marcela Zamastilová , člen výboru

Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru Roman Motyčka
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0
Zdrželi se 0
Složení výboru :

Jiří Jirsák , člen výboru
Jiří Bohatec, člen výboru

K bodu 7.
V souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
schvaluje následující odměny starostovi obce, místostarostovi obce,
předsedům výborů a členům zastupitelstva obce od 4.11.2014 :
starosta obce
místostarosta obce
předseda stavebního výboru
předseda finančního výboru
předseda kontrolního výboru
zastupitel
zastupitel

Výsledek hlasování: Pro

ve výši 14 478 ,- Kč
ve výši 8 820 ,- Kč
ve výši 1 180 ,- Kč
ve výši 1 180 ,- Kč
ve výši 1 180 ,- Kč
ve výši
350 ,- Kč
ve výši
350 ,- Kč
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Proti 0

Zdrželi se 0

K bodu 8.
Ukládá starostovi obce svolat na den 18.11.2014 veřejné zasedání obecního
zastupitelstva a na tomto zasedání předložit návrh obce pro stávající volební
období.

K bodu 9.
Diskuse

Ve Stradouni dne 4.11.2014

___________________
starosta obce

_____________________
místostarosta

____________________________
ověřovatelé zápisu

