Příloha č. 4
Zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lobeč konaného dne 1.11.2018
Souhrn usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Lobeč konaného dne 1.11.2018

Usnesení č. 1/1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Program jednání:
1.
Zahájení
2.
Složení slibu členy zastupitelstva obce
3.
Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
4.
Schválení programu
5.
Volba starosty obce a místostarosty
a)
určení počtu místostarostů
b)
určení funkcí, které budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění
c)
určení způsobu volby starosty obce a místostarosty
d)
volba starosty obce
e)
volba místostarosty
6.
Zřízení finančního výboru a kontrolního výboru
a)
zřízení finančního výboru a kontrolního výboru a určení počtu jejich
členů
b)
volba předsedy finančního výboru
c)
volba předsedy kontrolního výboru
d)
volba členů finančního výboru
e)
volba členů kontrolního výboru
7.
Zřízení dalších výborů zastupitelstva obce, určení jejich předmětu činnosti a
volba jejich předsedů a členů Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce
8.
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva obce a dalších osob
9.
Všeobecné informace
10.
Diskuse
11. Závěr
Usnesení č. 2/1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje, že v obci Lobeč bude volen jeden místostarosta.
Usnesení č. 3/1/2018
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. k) zákona o obcích určuje, že pro
výkon žádné z funkcí nebude člen zastupitelstva obce uvolněn.
Usnesení č. 4/1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty obce a místostarosty veřejným hlasováním
(zvednutím ruky).
Usnesení č. 5/1/2018
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí starostou
obce Lobeč ing. Jaromíra Šimonka.

Usnesení č. 6/1/2018
Zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí
místostarostkou obce Lobeč Mgr. Evu Svěrčinovou.
Usnesení č. 7/1/2018
Zastupitelstvo obce zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor a kontrolní
výbor jsou tříčlenné.
Usnesení č. 8/1/2018
Zastupitelstvo obce volí předsedou finančního výboru pana Františka Michoina.
Usnesení č. 9/1/2018
Zastupitelstvo obce volí předsedou kontrolního výboru pana ing. Jana Pustějovského.
Usnesení č. 10/1/2018
Zastupitelstvo obce odkládá volbu členů finančního výboru a členů kontrolního výboru na
následující zasedání zastupitelstva obce.
Usnesení č. 11/1/2018
Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s ust. § 72 odst. 2) a 3) a § 84 odst. 2) písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a s nařízením vlády č.
318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, s
účinností od 1.11.2018 neuvolněným členům zastupitelstva obce výši měsíčních odměn
(odměn za měsíc) za výkon funkce:
Funkce
starosta obce
místostarosta
předseda finančního výboru ZO
předseda kontrolního výboru ZO
člen zastupitelstva obce bez další funkce

________________________
……………………..
místostarosta

Odměna za měsíc
(v Kč)
10 950,00 Kč
0
0
0
0

________________________
…………………….
starosta obce

