VÝPIS Z USNESENÍ
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Pohoří
dne 11. listopadu 2010
Zastupitelstvo Obce Pohoří schvaluje:
1/1
a)
Do funkce předsedajícího dosavadního starostu obce Zdeňka Krafku.

b)
Zapisovatelku sl. Lucii Svobodovou, členy návrhové komise p. Ing. Víta Juráska, p. Ivu
Mňukovou a p. Petra Sobotku a jako ověřovatele zápisu pana Ing. Josefa Mervarta a p.
Vlastimila Vrbu.

1/2
b)
Program 1. ustavujícího zasedání.

1/3
a)
Že volba do orgánů obce proběhne veřejným hlasováním.

b)
Že usnesení se budou přijímat ke každému bodu zvlášť.

c)
Do funkce starosty obce p. Zdeňka Krafku.

d)
Do funkce místostarosty obce p. Ing. Víta Juráska.

e)
Do funkce členů rady p. Libora Stodůlku, p. Ing. Martina Krejčíka a p. Jiřího Oubrechta.

1/4
a)
Do funkce předsedy kontrolního výboru p. Ing. Josefa Mervarta a jako členy pí. Marii
Hrnčířovou a pí. Veroniku Jandáčkovou.

b)
Do funkce předsedy finančního výboru p. Ing. Martina Krejčíka a jako členy p. Petra Přibyla
a pí. Janu Světlíkovou.

c)
Do funkce předsedy inventarizační komise pí. Ivu Mňukovou a do funkce členů pana Zdeňka
Svědíka a pana Libora Stodůlku.

1/5
a)
Uvolnění starosty k výkonu této funkce.

b)
Výši odměny pro uvolněného starostu dle Nařízení vlády 37/2003 Sb.

c)
Neuvolnění místostarosty k výkonu této funkce.

d)
Odměnu pro neuvolněného místostarostu ve výši Kč 7 000,-- měsíčně.

e)
Odměnu pro členy rady ve výši Kč 1 300,-- měsíčně.

f)
Odměnu pro předsedu kontrolního výboru ve výši Kč 1 000,-- měsíčně.

g)
Odměnu pro členy zastupitelstva ve výši Kč 350,-- měsíčně.

…..............................................
starosta obce: Zdeněk Krafka

….......................................................
místostarosta obce: Ing. Vít Jurásek

VÝPIS Z USNESENÍ
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva Obce Pohoří
dne 11. listopadu 2010
Zastupitelstvo Obce Pohoří po projednání:
a) volí v souladu s § 84 odst. 1 písm. 1) zákona o obcích
1. Starostu obce pana Zdeňka Krafku
2. Místostarostu obce pana Ing. Víta Juráska
3. Další členy rady obce pana Libora Stodůlku
pana Ing. Martina Krejčíka
pana Jiřího Oubrechta
b) bere na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2
zákona o obcích
c) zřizuje kontrolní a finanční výbor
d) schvaluje odměny pro členy zastupitelstva od 1. 11. 2010 podle platného
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
e) schvaluje inventarizační komisi k provedení inventarizace majetku Obce
Pohoří ke dni 31.12.2010

…..............................................
starosta obce: Zdeněk Krafka

….......................................................
místostarosta obce: Ing. Vít Jurásek

