USNESENÍ
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ořechov
konaného dne 31. 10. 2018
Zastupitelstvo obce:
schvaluje:
1. program jednání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.
2. zvolení jednoho místostarosty
určuje
1. ověřovatele zápisu Jaroslavu Váňovou, Tomáše Mrkuse
2. návrhovou a volební komisi MUDr. Evu Píšťkovou, Zdeňka Andrýska
3. zapisovatele Milenu Komárkovou
4. v souladu s § 84. odst. 2 písm. k) zákona o obcích pro výkon funkce starosty obce člena
zastupitelstva uvolněného
volí:
1. předsedkyní volební komise MUDr. Evu Píšťkovou
2. starostkou obce Jarmilu Jilgovou
3. místostarostou obce Mgr. Jaroslava Březinu
4. předsedou kontrolního výboru Zdeňka Andrýska
5. předsedkyní finančního výboru MUDr. Evu Píšťkovou
6. členy finančního výboru - Magdalénu Frýbortovou, Markétu Culkovou, Veroniku
Kryštofovou, Josefa Luňáka
7. členy kontrolního výboru – Zdenka Šefčíka, Jaroslavu Váňovou, Rostislava Pleváka, Petra
Koktu

stanovuje
1. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
místostarosty, jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 15.500,- Kč za měsíc.
Odměna bude poskytována od 1. 11. 2018
2. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 400,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována
od 1. 11. 2018

3. v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce předsedy
výboru zastupitelstva obce ve výši 800,- Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od 1. 11.
2018
4. na základě ustanovení § 6 odst. 1) písmeno c) a odst. 5) písmeno a) a f) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v aktuálním znění a ustanovení
§ 35 odst. 1) a § 84 odst. 2) písmeno x) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v aktuálním znění
Jarmilu Jilgovou určeným zastupitelem pro územní plánování

Jarmila Jilgová
starostka

Mgr. Jaroslav Březina
místostarosta
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