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Příloha č. 5
Zápisu z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne 5. 11. 2014
Souhrn usnesení
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne 5. 11. 2014

Zastupitelstvo obce Postřižín:
1/1/2014 - volí zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání paní Olgu Hrdličkovou.
2/1/2014 - volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání paní Mgr. Bronislavu Svobodovou a pana Mgr.
Karla Krykorku.
3/1/2014 - schvaluje navržený program dnešního zasedání zastupitelstva obce.
4/1/2014 - schvaluje, že v obci Postřižín budou voleni dva místostarostové.
5/1/2014 - v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty
obce Postřižín bude člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.
6/1/2014 - schvaluje volbu starosty obce a místostarosty veřejným hlasováním (zvednutím ruky).
7/1/2014 - v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí starostkou obce Ing. Janu
Motyčkovou.
8/1/2014 - v souladu s ust. § 84 odst. 2) písm. m) zákona o obcích volí 1. místostarostou obce Postřižín
pana Pavla Vojtu a 2. místostarostou pana Radima Fojtů.
9/1/2014 - zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor a kontrolní výbor jsou tříčlenné.
10/1/2014 - volí předsedou finančního výboru paní Mgr. Bronislavu Svobodovou.
11/1/2014 - volí předsedou kontrolního výboru pana Mgr. Miroslava Juráka.
12/1/2014 - volí členy finančního výboru paní Simonu Jurákovou a paní Hanu Roubíkovou.
13/1/2014 - volí členy kontrolního výboru pana Vratislava Svobodu a pana Ing. Aleše Jakubíka.

14/1/2014 -

I.

Schvaluje pana Radima Fojtů určeným členem zastupitelstva obce pro spolupráci
s pořizovatelem Změny č. 2 ÚP obce Postřižín.

II.

ukládá určenému zastupiteli panu Radimu Fojtů, aby spolupracoval s pořizovatelem na
zpracování Změny č. 2 územního plánu obce Postřižín.

15/1/2014 - schvaluje odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce Postřižín dle předloženého návrhu.
Odměna bude poskytována měsíčně ode dne zvolení (jmenování) do příslušné funkce a člen zastupitelstva
bez funkce ode dne přijetí tohoto usnesení.

Ing. Jana Motyčková
starostka obce

Pavel Vojta
místostarosta obce

