
obec l(amenný Přívoz

zastupitelstvo obce Kamenný Přívoz

Usnesení ustavujícÍho zasedání Zastupitelstva obce
Kamenný Přívoz, konaného dne 30.10.2018.

Obecní zastupitelstvo schvaIuje:

1) C)věřovatele usnesení ustavujícího zastupitelstva paní Věru Weinerovou a pana
vác]ava chaÍ\,/áta

2) Zapisovatele zasediíní ustavuiícílro zastupi{elstva pana Radka VokáIa

3) Plosmm usta\.Ljiiciho zasedáni v sou]adu s oozvánkou doručenou členum
zastupitelstva obce a r souladu s inlormaci na úieJniJe.ce

4) Jednací řád Zastupitelstva

5) Volbu jednoho místostarosty obce

6) Pťo v.ýkon stalosty bude člen zastupitelstva dlouhodobč uvolněn

7) Veřejnou volbu stalosty a nístostalosty i ostatních orgánťl obce

8) Starostou obce pana Prolropa Maška

9) Místostarostou obce pana Radka Vokála

10)Členv radv obce oaní Evu Drahošovou. pana ! rantiška Novotného a pana
Vlastimila Svobodu.

1 l )Zastupitelstvo obce zřizuje ťlnanční a kontrol]lí výbor, které nají po 3 členech'

12)Předsedou finančního výboru pana Konstantina NavIátila'

]3)Přcdscdou konlrolniho !f boru pcna Jiiiho Pateru

l4)Členy kontrolního ýboru paní Véru We inerovou a plnc Par la Bcrn:rrda

15)Členy finančního výboru pana Jana Prokše a pana Františka Novotnélro

l 6 ) Zastunitelstvo ohce KamennÝ Paívoz v souladu s s 77 odst. 3 oísm. b) zákona o
ohcich slanovi_ Že Dii souběhu vÝkonu několika funl<cí 'se odmětra
neuvo]něnému č]enovi zastuoitelstva obce noskvtne nouze za ýkon funkce, za
niŽ podle rozhodnutí Zastupitelstva náleží nejvyšší odměna'

,(, I/ž'^' slIánl(a 1



17)V souladu s 6 72 a 6 84 odst.2 nismeno n) zál(ona o obcích stanoví měsíční
odměnu 7a vÝkon funkce neuvo]něného člena zastunite]stva obce v sou]adu
s nařízenín Vládv č.3181201'7 Sb. v dosavadní v'Íši í s vÝhradou funkce
neuvolněného místostalosty, ldery byl uvolněn) následovně:

C)dměna bude ooskvtována ode dne nřiietí tohoto usnesení a v oříoadě
náhradníka ode dne orvního zasedání zastuDitelstva. iehoŽ se účastni|.
V oŤíoadě oersonální změnv V obsazení iednotlilých funkcí bude odměna
ná|ežet ode dne z'volení do této funkce.
Upralry odměn během volebního období mohou být plováděny.

ob€cní Zastupitelstvo uklídá:

Starostovi obce předloŽit plán investičních akcí obce na rok 2019.

Tennín: l5.12.2018

V Kamenném Přívoze dne 30.10.2018

Zapisovatel: Radek Vokál
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Vác]av Charyát o^...(..1/.,,{t:./-(
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Funkce Měsíční odměna
ZastupiteL bez dalŠl funkce 700._ Kč
Č]en \ýboru zasfupitelstva nebo komise rady čj poradnfuo or8ánu 1'300'- Kč
Předseda zastupitelstva nebo komisc íady či poradního orgánu 1.550.- Kč

l.800.- Kč
l1.500-- Kč

Starcsta: Prokop Mašek


