USNESENÍ

MĚSTYS Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13 CHODOVÁ PLANÁ

z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva městyse

Ze dne:
31. 10. 2018

1. ZM určuje:
1. Ověřovatele zápisu Michala Vasilečka, Tomáše Bendu a zapisovatele Marii Vonešovou.
(bod č. 2. programu ZM)
2. V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty městyse
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn, ostatní funkce budou vykonávány neuvolněně.
(bod č. 4. b) programu ZM)
2. ZM schvaluje:
1. Předložený program ustavujícího zasedání.
(bod č. 3. programu ZM)
2. Zvolení jednoho místostarosty.
(bod č. 4. a) programu ZM)
3. Veřejný způsob volby starosty, místostarosty a členů rady postupem uvedeným
předsedajícím.
(bod č. 4. c) programu ZM)
4. ZM volí:
1. Starostou Luboše Hlačíka.
(bod č. 4. d) programu ZM)
2. Neuvolněným místostarostou Ctirada Hirše.
(bod č. 4. e) programu ZM)
3. Členy rady Karla Bendu, Davida Hanka a Tomáše Marcina. Rada bude pětičlenná.
(bod č. 4. f) programu ZM)
4. Předsedou finančního výboru Bc. Marii Zítkovou, Dis..
(bod č. 5. b) programu ZM)
5. Předsedou kontrolního výboru Mgr. Josefa Janocha.
(bod č. 5. c) programu ZM)
5. ZM zřizuje:
1. Finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
(bod č. 5. a) programu ZM)
6. ZM stanoví:
1. V souladu s § 72 odst. 2, § 74 odst. 3 věty třetí zákona a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstev dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb
za výkon jednotlivých funkcí takto:
neuvolněný místostarosta

12 500,00 Kč

člen rady
člen zastupitelstva
předseda výboru
(bod č. 6.1 programu ZM)

3 000,00 Kč
1 000,00.Kč
2 000,00 Kč.

2. V souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, že odměny za výkon
funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat od 01.11. 2018.
V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení
slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, člena výboru) bude odměna
náležet ode dne zvolení do této funkce.
(bod č. 6.2 programu ZM)
7. ZM bere na vědomí:
1. Termíny 1. zasedání RM dne 5.11. 2018 a ZM dne 14.11.2018.
(bod č. 7. programu ZM)

…………………………..
Luboš Hlačík
starosta

V Chodové Plané dne: 01.11. 2018

………………………..
Ctirad Hirš
místostarosta

