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Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Újezd
konaného dne 31.10.2018 v 18.00 hodin ve společenské místnosti DPS
v Dolním Újezdě
1) ZO bere na vědomí složení slibu přítomnými členy zastupitelstva obce a potvrzení slibu svým podpisem
(příloha č. 1).
2) ZO schválilo program jednání ZO.
3) ZO schválilo návrhovou zápisu.
4) ZO schválilo volební komisi.
5) ZO schválilo ověřovatele komisi.
6) ZO určilo funkci starosty jako uvolněnou .
7) ZO schválilo 1 neuvolněného místostarostu.
8) ZO schválilo pětičlennou radu obce.
9) ZO schválilo veřejnou volbu hlasování.
10) ZO zvolilo starostou obce Miloše Vrabce.
11) ZO zvolilo místostarostou obce Ing. Stanislava Hladíka.
12) ZO zvolilo za člena rady obce Jaroslava Jiskru, Dis..
13) ZO zvolilo za člena rady obce Františka Mokrejše.
14) ZO zvolilo za člena rady obce Ing. Pavla Kubeše.
15) ZO zřizuje finanční výbor v počtu 11 členů, kontrolní výbor v počtu 9 členů a osadní výbor v počtu 7
členů.
16) ZO zvolilo předsedou finančního výboru Ivanu Rejmanovou.
17) ZO zvolilo finanční výbor v tomto složení Brůnová Ivana, Ing. Horáková Hana, Ing. Hladík Stanislav,
Ing. Kladivo Josef, Ing. Jiskra Lubomír, Ing. Černá Lada, Ing. Havelková Michaela, Ing. Vašek
Vlastimil, Ing. Zavoral Jaroslav, Ing. Kalibánová Jaroslava.
18) ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru Jana Švece.
19) ZO zvolilo kontrolní výbor v tomto složení Švec Josef, Bc. Jindrová Markéta, Jůza Milan, Bis
Vladimír, Svobodová Pavlína, MUDr. Suk Petr, Ing. Kolčava Jan, Ing. Bartoš Jan
20) ZO zvolilo předsedou osadního výboru Michal Vaněčka
21) ZO zvolilo osadní výbor v tomto složení: Vopálka Milan, Mgr. Stráníková Lenka, Bulvová Věra, Kusý
Josef, Raušová Zdeňka, Boštík Roman.
22) ZO projednalo návrhy na pověřené členy zastupitelstva k přijímání prohlášení o uzavření manželství dle
§ 11a odst. 1a) zákona 301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení, ve znění pozdějších
předpisů. Zastupitele, kteří budou pověřeni k přijímání prohlášení budou určeni na zasedání v prosinci
2018.
23) ZO stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných
celků, ve znění pozdějších předpisů výši měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
(příloha 2).
Odměna bude poskytnuta od 1.11.2018. Při souběhu funkcí bude odměna poskytnuta za funkci, za níž je
stanovena nejvyšší odměna. V případě uvolnění mandátu a nástupu náhradníka, bude odměna vyplácena
ode dne složení slibu člena zastupitelstva obce. Odměna ve schválené výši bude vyplácena i
v následujících letech. V případně další novely nařízení vlády č. 318/2017 bude výše odměny
projednána na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
24) ZO rozhodlo o plnění pro členy zastupitelstva dle § 80 zákona 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů– úprava zevnějšku (odst. 1b) 180,- Kč na den, kdy se veřejný občanský obřad koná, příspěvek
na stravování (odst. 1d) dle platné schválené Směrnice k používání finančních prostředků ze sociálního
fondu obce Dolní Újezd.
25) ZO bere na vědomí termín zasedání ZO v pátek 14.12.2018 v 17.00 hodin.
26) ZO pověřuje RO stanovením termínu ZO na rok 2019 a zasláním návrhu termínů členům ZO do konce
listopadu 2018
27) ZO bere na vědomí informaci Ing. Hladíka týkající se přípravy rozpočtu na rok 2019 – tj. do 12.11.
zaslat návrhy na obecní úřad a termín pracovního zasedání ZO na 26.11.2018 v 18.00 na OÚ.
28) ZO bere na vědomí připomínku Ing. Klusoně o týkající úkolu z minulých ZO pro RO.

