USNESENÍ USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE MLADEČ
konaného dne 5. 11. 2018
Zastupitelstvo obce:
I. schválilo:
1) ohlášený program ustavujícího zasedání bez doplnění.
II. určilo:
1) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
III. zvolilo:
1) zapisovatelem ustavujícího zasedání Věru Budíkovou, ověřovatele zápisu Lumíra Coufala a
Luďka Holinka
2) starostou obce Jiřího Pekaře
3) místostarostou obce Josefa Honiga
4) předsedou finančního výboru Luďka Holinka
5) členem finančního výboru Marii Novotnou
6) členem finančního výboru Jitku Papulovou
7) předsedou kontrolního výboru Ing. Petra Kosteleckého
8) členem kontrolního výboru Bc. Lenku Červenkovou
9) členem kontrolního výboru Markétu Vyhnálkovou
IV. zřídilo:
1) finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
V. stanovilo:
1) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce místostarosty
jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 4.900,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.
2) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460,-Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode
dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož
se zúčastnil.
3) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce předsedy
výboru zastupitelstva ve výši 1000,- Kč měsíčně a člena výboru ve výši 700,- Kč měsíčně.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru.
4) v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, že při souběhu výkonu několika funkcí se
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Josef Honig
místostarosta
V Mladči dne 12.11.2018

Jiří Pekař
starosta

