USNESENÍ Č. 6/2010
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE JINDŘICHOVICE P.S. KONANÉHO DNE 24. 10. 2010
Zastupitelstvo obce se v počtu 8 zastupitelů usneslo takto :
I.
ZASTUPITELSTVO OBCE OVĚŘUJE:
Platnost volby těchto zastupitelů obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Luboš MAUER
Pavel NOVOTNÝ
Ing. Luboš SALABA
Petr FORMAN
Lubomír LEŽOVIČ
Michal KRAUSE
Jiří ZEZULKA
Martin VONDRÁČEK
Jiří BURSA
II.
ZASTUPITELSTVO OBCE VOLÍ:

Do funkce starosty
Do funkce místostarosta

Pavla NOVOTNÉHO
Ing. Luboše SALABU

Do funkce předsedy finančního výboru
Do funkce člena finančního výboru
Do funkce člena finančního výboru

Petra FORMANA
Janu BEČANOVOU
Jiřího ZEZULKU

uvolněná funkce
neuvolněná funkce

III.
ZASTUPITELSTVO OBCE ODROČUJE
1) volbu předsedy a členů kontrolního výboru na příští zasedání ZO z důvodu nepřítomnosti
zastupitele Martina Vondráčka.
IV.
ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE
1) výši odměny neuvolněnému místostarostovi dle zákona o obcích č. 128/2000 v akt. znění
činí výše odměny 7.510 Kč. Dle ustanovení § 77, odst.2) uvedeného zákona se odměna
neuvolněnému členovi ZO poskytuje od 1.12.2010.
2) výši odměny předsedovi Kontrolního výboru a Finančního výboru. Dle zákona o obcích
č. 128/2000 v akt. znění činí výše odměny předsedům jednotlivých komisí 880 Kč. Dle
ustanovení § 77, odst.2) uvedeného zákona se odměna poskytuje od 1.12.2010.
3) jednací řád ZO pro volební období 2010 – 2014.

4) schvaluje úpravu rozpočtu k 1.11.2010 a současně pověřuje starostu ke schválení nutných
úprav rozpočtu k 31.12.2010 s tím, že o těchto úpravách bude ZO informovat na
nejbližším zasedání
5) ZO schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2011 dle příjmů a výdajů v roce 2010.
6) podání žádosti o dotaci na MMR ČR v rámci dotačního titulu: Obnova obecního a
krajského majetku poškozeného živelnou pohromou v roce 2010 a pověřuje starostu
k zahájení prací, jednáním se zúčastněnými institucemi, firmami a podáním žádosti na
MMR ČR.
7) pověřuje starostu k jednání s Agenturou regionálního rozvoje s. r. o. k získání dotace
z Operačního programu životního prostředí OSA VI. Zlepšování stavu přírody a krajiny,
poskytovatel MŽP ČR.
V.
ZASTUPITELSTVO OBCE BERE NA VĚDOMÍ
1) záměr Občanské besedy zřídit cyklopark a další prvky volnočasových aktivit v areálu za
budovou knihovny a kavárny.

Jindřichovice pod Smrkem 24. listopadu 2010

Pavel Novotný
starosta obce

Ing. Luboš Salaba
místostarosta obce

