IFORMATIVÍ VÝPIS USESEÍ
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBOVICE
Konaného dne 10. listopadu 2014 na Obecním úřadě Třebovice od 18:00 do 18:40 hod.
Na začátku prvního zasedání Zastupitelstva obce Třebovice (dále jen „zastupitelstvo“) složili
slib členů zastupitelstva:
Daniel Dvořák
Libor Gremlica
Bc. Věra Haňáková
Milan Hejč
Lukáš Janda
Tomáš Pavlík
Miroslav Poljak
Jindřich Ryšina
Dušan Stolarik
Usnesení č. 1/1/2014
Zastupitelstvo určuje ověřovateli zápisu Věru Haňákovou a Milana Hejče a zapisovatelem
Dušana Stolarika.
Usnesení č. 2/1/2014
Zastupitelstvo schvaluje program ustavujícího zasedání:
1) Volba starosty a místostarosty
- Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona)
- Určení způsobu volby starosty a místostarosty
- 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) Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
4) Diskuse
Usnesení č. 3/1/2014
Zastupitelstvo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení č. 4/1/2014
Zastupitelstvo schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Usnesení č. 5/1/2014
Zastupitelstvo volí starostou obce Libora Gremlicu.

Usnesení č. 6/1/2014
Zastupitelstvo volí místostarostou obce Milana Hejče.
Usnesení č. 7/1/2014
Zastupitelstvo zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení č. 8/1/2014
Zastupitelstvo volí předsedou finančního výboru Dušana Stolarika.
Usnesení č. 9/1/2014
Zastupitelstvo volí předsedou kontrolního výboru Dušana Stolarika.
Usnesení č. 10/1/2014
Zastupitelstvo volí členy kontrolního výboru Miroslava Poljaka a Jindřicha Ryšinu.
Usnesení č. 11/1/2014
Zastupitelstvo volí členy finančního výboru Daniela Dvořáka a Tomáše Pavlíka.
Usnesení č. 12/1/2014
Zastupitelstvo obce Třebovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona stanoví odměnu
za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce, místostarosty jako neuvolněného
člena zastupitelstva obce, za výkon funkce předsedy výboru nebo komise a člena výboru nebo
komise dle přílohy č. 3. Zastupitelstvo obce Třebovice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b)
zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za
jednotlivé funkce. Odměna bude poskytována od 1. prosince 2014.
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.
epřijatá usnesení:
Funkce člena zastupitelstva bude vykonávána bez nároku na odměnu.
Informativní výpis vyhotovila: Bc. Věra Haňáková
Vyvěšeno: 12.11.2014
Sejmuto: 28.11.2014
Současně zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup.

