Obec Víska u Jevíčka

Usnesení
z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, které se konalo dne
23.02.2015 od 18.00 hod. v sále místního pohostinství, za účasti 7 členů zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
2/Z/150223

Doplnění programu o bod „Jednací řád zastupitelstva obce Víska u
Jevíčka“.

3/Z/150223

Doplnění programu o bod „Spisový řád obce Víska u Jevíčka“.

4/Z/150223

Doplnění programu o bod „Přezkum hospodaření obce – nápravná
opatření“.

5/Z/150223

Následující program ustavujícího zasedání:
1. Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
2. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)
4. Zpráva o výkonu funkce správce obce a o stavu hospodaření a majetku
obce
5. Jednací řád zastupitelstva obce Víska u Jevíčka
6. Spisový řád obce Víska u Jevíčka
7. Přezkum hospodaření obce – nápravná opatření
8. Diskuse

6/Z/150223

Zvolení jednoho místostarosty.

8/Z/150223

Veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
18/Z/150223 Zprávu správce obce bez výhrad.
Usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.02.2015
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Zastupitelstvo obce stanovuje:
17/Z/150223 Měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva takto:
a) starosta 9.131 Kč,
b) místostarosta 7.509 Kč,
c) předseda výboru 880 Kč,
d) člen výboru 570 Kč,
e) člen zastupitelstva bez dalších funkcí 280 Kč.
2) K odměnám podle bodu 1) náleží příplatek podle počtu obyvatel
poskytovaný k odměnám podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů,
příloha č. 1.
3) Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a §
84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či
více funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne
jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce ve výše
uvedeném bodě 1).
3) Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne přijetí
tohoto usnesení.
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,
předsedy komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode
dne zvolení do této funkce.
4) Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka schvaluje peněžní plnění pro člena
výboru, který není členem zastupitelstva obce, ve výši 1710 Kč čtvrtletně.
Zastupitelstvo obce volí:
9/Z/150223

Josefa Žouželku starostou obce.

11/Z/150223 Ing. Marka Němce místostarostou obce.
13/Z/150223 Libora Žouželku předsedou finančního výboru.
14/Z/150223 Miroslava Žouželku předsedou kontrolního výboru.
15/Z/150223 Milana Schillera a Libora Žouželku členy kontrolního výboru.
16/Z/150223 Renatu Jurovou a Josefa Komínka členy finančního výboru.
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Zastupitelstvo obce zřizuje:
12/Z/150223 Výbory zastupitelstva obce
• finanční výbor
• kontrolní výbor
Oba výbory budou tříčlenné.
Zastupitelstvo obce určuje:
1/Z/150223

Ověřovateli zápisu Miroslava Seidla a Miroslava Žouželku a zapisovatelem
Markétu Neubauerovou.

7/Z/150223

Zastupitelstvo obce Víska u Jevíčka určuje, že pro výkon volených funkcí
nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

Zastupitelstvo obce pověřuje:
10/Z/150223 Řízením zasedání Ing. Jiřího Johna.
Zastupitelstvo obce ukládá:
19/Z/150223 Starostovi zpracovat návrh jednacího řádu a předložit jej k projednání na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
20/Z/150223 Starostovi zpracovat návrh spisového řádu a předložit jej k projednání na
nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
21/Z/150223 Starostovi předložit do zastupitelstva informaci o realizovaných nápravných
opatřeních, která se vztahují ke zprávám o výsledku přezkoumání
hospodaření v období 2010 až 2014 včetně kontroly jejich plnění.

Ve Vísce u Jevíčka 24.02.2015
Zapsala: Markéta Neubauerová, DiS.

Josef Žouželka

Ing. Marek Němec
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