Č.j.: OTVO-1034/2018 – Příloha č. 3
Obec Otvovice
Zastupitelstvo obce Otvovice

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Otvovice,
konaného dne 5. listopadu 2018, od 18:00 hodin.

Zastupitelstvo obce Otvovice:
1) určuje ověřovateli zápisu p. Roberta Bečána a pí. Šárku Svobodovou, zapisovatelkou pí. Pavlu
Šarochovou.
2) schvaluje navržený program zasedání (viz příloha č.2).
3) schvaluje zvolení 1 místostarosty
4) určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty
obce nebude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
5) volí starostou obce Otvovice Bc. Josefa Meidla
6) volí místostarostou obce Otvovice Tomáše Kallistu
7) zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
8) volí předsedu finančního výboru Jana Koštu
9) volí předsedou kontrolního výboru Pavla Varhaníka
10) odkládá volbu členů kontrolního a finančního výboru na nejbližší zasedání.
11) Otvovice zřizuje mimo finančního a kontrolního výboru výbory:
Sociálně – zdravotní
Kulturně – školský
Stavební
Životního prostředí
Veřejného pořádku
Všechny výbory budou tříčlenné.
12) volí předsedkyní sociálně - zdravotního výboru pí. Pavlu Šarochovou.
13) volí předsedkyní kulturně - školského výboru DiS. Šárku Slavíčkovou.
14) volí předsedou stavebního výboru MgA. Josefa Majrycha.
15) volí předsedou výboru životního prostředí Pavla Holase
16) volí předsedou výboru veřejného pořádku Roberta Bečána
17) odkládá volbu členů výborů na nejbližší zasedání
18) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva vykonávajícího funkci předsedy výboru obce viz. bod 7 zápisu.
Odměna bude poskytována ode dne 5.11.2018 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
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19) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty
jako neuvolněného viz. bod 7 zápisu. Odměna bude poskytována ode dne 5.11.2018 a v případě
náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
20) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného místostarosty viz. bod 7 zápisu. Odměna bude poskytována ode dne 5.11.2018 a v
případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
21) schvaluje osoby určené pro přijetí souhlasného prohlášení muže a ženy o uzavření manželství
starostu Bc. Josefa Meidla, místostarostu Tomáše Kallistu a člena zastupitelstva MgA. Josefa
Majrycha
22) schvaluje osoby určené pro zastupování obce v záležitostech územního plánování starostu Bc.
Josefa Meidla, místostarostu Tomáše Kallistu

Zapsáno dne 8.11.2018

Zapisovatel:

pí. Pavla Šarochová v.r.…………………………………………………

Starosta:

Bc. Josef Meidl v.r.……………………………………………………

Ověřovatelé:
p. Robert Bečán v.r.…………………………………………………………………..

DiS. Šárka Svobodová v.r.……………………………………………………………
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