Obec Kameničky
Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kameničky,
konaného dne 15. listopadu 2010
Ustavující zastupitelstvo obce Kameničky usnesením č.:
U-ZO/1: bere na vědomí:
Složení slibu členy Zastupitelstva obce Kameničky.
U-ZO/2: schvaluje:
1. Program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce, dle předloženého návrhu.
2. Jednací a volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kameničky, zvoleného ve
volbách do zastupitelstev obcí v roce 2010.
U-ZO/3: určuje:
V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, že pro výkon funkce
starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a pro výkon funkce
místostarosty obce neuvolněn.
U-ZO/4: zřizuje:
Zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
U-ZO/5: volí:
1. Do funkce starosty obce Kameničky pana Petra Rybičku, Kameničky. Petr Rybička bude
vykonávat tuto funkci jako neuvolněný člen zastupitelstva ode dne svého zvolení až do
30. 11. 2010, jako uvolněný člen zastupitelstva od 1. 12. 2010.
2. Do funkce místostarosty obce Kameničky Ing. Yvonu Jandovou, Kameničky.
3. Do funkce člena rady obce pana Josefa Halamku, Kameničky.
4. Do funkce člena rady obce Ing. Roberta Adámka, Kameničky.
5. Do funkce člena rady obce Ing. Václava Vondráčka, Kameničky.
6. Nevolí do funkce člena rady obce Mgr. Ivanu Niklovou, Kameničky.
7. Do funkce předsedy finančního výboru pana Josefa Halamku, Kameničky
8. Do funkce předsedy kontrolního výboru Ing. Václava Vondráčka, Kameničky
9. Členy finančního výboru ve složení:
 Ing. Robert Adámek, Kameničky
 Dalibor Vaško, Kameničky
10. Členy kontrolního výboru ve složení:
 Hana Kudýnová, Kameničky



Petr Chmelík, Kameničky

U-ZO/6: stanoví:
Zastupitelstvo obce Kameničky stanoví v souladu s ustanovením § 72 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, odměnu za výkon
funkce neuvolněného člena rady obce ve výši 1 050,- Kč měsíčně, neuvolněného
místostarosty obce ve výši 7 550,- Kč měsíčně. Předsedové výborů jsou zároveň radními
obce, za výkon předsedů výborů nebudou pobírat další odměnu, nedojde k souběhu
odměn. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

……………………………………………..
Petr Rybička
starostka

……………………………………………
Ing. Yvona Jandová
místostarosta

