ZASTUPITELSTVO OBCE KLOBUKY

U S N E S E N Í č. 1
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY
ZE DNE 19. října 2022

Zastupitelstvo obce Klobuky:
I. S ch v a l u j e :
01/01
01/02
01/04
01/05
01/07
01/09
01/10
01/11
01/13
01/14
01/15
01/16
01/17

01/18
01/19
01/20

ověřovatele zápisu paní Radoslavu Madzarovou a pana Štěpána Tomce, zapisovatelem paní Jitku
Frankovou;
program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce č. 1;
volbu dvou místostarostů;
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn;
starostku obce paní Soňu Ottovou;
místostarostu obce pana Pavla Klobuckého;
místostarostu obce pana Václava Henzla;
zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné;
předsedu finančního výboru paní Radoslavu Madzarovou;
předsedu kontrolního výboru pana Pavla Richtra;
členy finančního výboru pana Jiřího Maňáka a paní Janu Kubelkovou;
členy kontrolního výboru paní Marcelu Prepletanou a pana Štěpána Tomce;
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměny za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva bez dalších funkcí, funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva, funkce
neuvolněného předsedy výboru zastupitelstva a funkce neuvolněného člena výboru zastupitelstva,
v maximální částce, pouze odměny neuvolněných místostarostů budou vypláceny ve výši poloviny
z maximální částky dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odměna
bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení;
aby při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytovala
jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za maximálně 3 jednotlivé funkce;
v souladu se zákonem o obcích jednací řád zastupitelstva obce Klobuky;
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku "Výstavba veřejného dětského hřiště v obci Klobuky" ve složení:
Radoslava Madzarová, Ing. Petr Madzar, Pavel Klobucký, Pavel Richtr a Jiří Maňák;

II. N e s c h v a l u j e :
01/03
01/06
01/08
01/12

volbu jednoho místostarosty;
starostu obce pana Pavla Richtra;
místostarostu obce pana Pavla Richtra;
předsedu finančního výboru pana Pavla Richtra.

Zástupce starosty:

Starostka obce:

Pavel KLOBUCKÝ

Soňa OTTOVÁ

____________________________

___________________________

Václav HENZL

_____________________________

Klobuky dne 19. října 2022

