Usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hodslavice konaného dne 31. října 2018

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Hodslavice v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) v platném znění,
1/1/2018 Složení slibu zvolených zastupitelů obce
ZO
a) bere na vědomí složení slibu zvolených členů zastupitelstva obce.
2/1/2018 Volba ověřovatelů, jmenování zapisovatele
ZO
a) schvaluje ověřovatele zápisu – Ing. Kamila Ondřejíka a Lubomíra Adama,
b) určuje provedením zápisu Elišku Janskou.
3/1/2018 Schválení programu
ZO
a) schvaluje program ustavujícího zasedání.
4/1/2018 Volba starosty, místostarosty a členů rady obce
ZO
a) schvaluje počet místostarostů: 1 a stanoví počet členů rady obce: 5,
b) určuje podle § 84 odst. 2, písm. k) počet dlouhodobě uvolněných členů ZO: 2, a to na
funkci starosty a místostarosty a schvaluje veřejný způsob jejich volby,
c) volí podle § 84 odst. 2, písm. m) pro volební období 2018 - 2022
do funkce starostky:
Mgr. Pavla Adamcová,
do funkce místostarosty:
Ing. Jan Kudělka,
do funkce člena rady obce: Lubomír Adam, Mgr. Alena Kulíšková, Ing. Kamil Ondřejík.
5/1/2018 Zřízení finančního a kontrolního výboru
ZO
a) zřizuje podle § 84 odst. 2, písm. l) výbor finanční a kontrolní a stanoví počet členů
jednotlivých výborů: výbor finanční 5 členů, výbor kontrolní 5 členů,
b) volí předsedy a členy těchto výborů:
výbor finanční: předseda – Vlastimil Socha, DiS.,
členové výboru – Lubomír Adam, Tomáš Holub, Radka Rýdlová, Ing. Milan Váhala.
výbor kontrolní: předseda – Ing. Kamil Ondřejík,
členové výboru - Ing. Lenka Burianová, Jakub Kotala, Mgr. Petr Mokroš, Karel
Neumann.
6/1/2018 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
ZO
a) schvaluje v souladu s § 72 odst.2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměny za výkon
jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva dle přílohy č. 6 s účinností od
1.11.2018. Při souběhu funkcí se odměna vždy poskytuje jako součet odměn za jednotlivé
funkce.

7/1/2018 Volba pověřeného zastupitele pro územní plánování
ZO
a) schvaluje Ing. Jana Kudělku určeným zastupitelem pro územní plánování.

_________________________
Mgr. Pavla Adamcová
starostka

______________________
Ing. Jan Kudělka
místostarosta

