Obec Třebovice
561 24 Třebovice čp. 238, IČO 002 79 650, DS q8dbfqr, ou.trebovice@tiscali.cz

Informativní výpis usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třebovice
Konaného dne 1.11.2018 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 18:40 hodin.
Usnesení č. 1/1/2018
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu: Daniela Dvořáka a Ladislava Kříže
Zastupitelstvo určuje zapisovatelem: Bc. Věru Haňákovou.
Usnesení č. 2/1/2018
Zastupitelstvo schvaluje program ustavujícího zasedání:
1) Volba starosty a místostarosty
- Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
- Určení způsobu volby
- Volba starosty
- Volba místostarosty
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru
- Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
- Volba předsedy finančního výboru
- Volba předsedy kontrolního výboru
- Volba členů finančního výboru
- Volba členů kontrolního výboru
3) Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
4) Rozhodnutí o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce.
5) Rozpočtové opatření č. 7/2018
6) Prodej pozemku
7) Diskuse.
Usnesení č. 3/1/2018
Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona určuje, že pro výkon funkce starosty obce
bude člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.
Usnesení č. 4/1/2018
Zastupitelstvo schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Usnesení č. 5/1/2018
Zastupitelstvo volí starostou obce pana Libora Gremlicu.
Usnesení č. 6/1/2018
Zastupitelstvo volí místostarostou obce pana Tomáše Pavlíka.
Usnesení č. 7/1/2018
Zastupitelstvo zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení č. 8/1/2018
Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru Jindřicha Ryšinu a za členy finančního výboru
Dušana Stolarika a Petra Kašpara.
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Usnesení č.9/1/2018
Zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru pana Ladislava Kříže a za členy pana Dušana
Stolarika a Daniela Dvořáka.
Usnesení č. 10/1/2018
Zastupitelstvo stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva takto:
Místostarosta – 7 500,-Kč
Předseda výboru – 2 500,- Kč
Člen výboru – 1 200,- Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí - 500,- Kč.
Měsíční odměna bude neuvolněným členům zastupitelstva náležet po složení slibu od 1. prosince
2018 po celé funkční období v nezměněné výši.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna náležet ode dne zvolení
do této funkce.
Usnesení č. 11/1/2018
Zastupitelstvo rozhoduje o poskytnutí peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou členy
zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů ode dne 1. prosince 2018 měsíčně ve výši
1 200,- Kč za každou vykonávanou funkci.
Usnesení č. 12/1/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtovou změnu č. 7/2018 v navrženém znění (příloha č. 3).
Usnesení č. 13/1/2018
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.č. 773/20, orná půda o výměře 997 m2 v k.ú. a obci
Třebovice m. Š. za cenu 300,- Kč za m2 včetně DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
k uzavření kupní smlouvy.
Informativní výpis usnesení vyhotovila a vyvěsila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 5.11.2018
Sejmuto:
Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování osobních údajů podle
zákona na ochranu osobních údajů. Zápis ze zasedání je připraven k nahlédnutí na OÚ Třebovice.
Současně zveřejněno na webových stránkách obce.
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