Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Vilémovice konané dne
1. 11. 2018
Zahájení 18:00 hodin
Přítomni: Caha V., Ing. Popek J., Koukalová B., Doležal Z., Svoboda L., Ing. Doležalová K.,
Pojer J.
Program: 1) určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
2) složení slibu členů zastupitelstva obce
3) schválení programu
4) volba starosty a místostarosty
5) zřízení finančního a kontrolního výboru
6) rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
(§ 72 zákona o obcích, příloha k nařízení vlády č. 318/2017 sb.)
7) stanovení a schválení platů zastupitelů
8) úprava rozpočtu
9) nákup veřejného rozhlasu
10) diskuse

Usnesení: 1) předsedající navrhl ověřovatele zápisu p. Pojera J. a p. Svobodu L.,
zapisovatelem byla zvolena pí. Sochnová R.
2) po přečtení slibu předsedajícím (podle § 69 odst. 2 zákona o obcích) a
společným pronesením slova „slibuji“ složili členové zastupitelstva obce slib,
který potvrdili svým podpisem. Členové zastupitelstva obce obdrželi osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva obce.
3) všichni členové zastupitelstva schválili navrhovaný program, 7-0-0
4) volba starosty i místostarosty obce proběhla veřejným hlasováním,
neuvolněným starostem byl zvolen Caha V., 5-0-2, neuvolněným
místostarostem byl zvolen Svoboda L., 6-0-1
5) zastupitelstvo obce zvolilo finanční výbor: předseda Koukalová B., členové
Ing. Doležalová K. a Doležal Z.., 7-0-0
zastupitelstvo obce zvolilo kontrolní výbor: předseda Ing. Popek J.., členové
Pojer J.,Ing. Doležalová K. 7-0-0
6) zastupitelstvo obce navrhlo svým neuvolněným členům za výkon funkce
měsíční odměny (§ 72 zákona o obcích, příloha k nařízení vlády č. 318/2017
sb.) v následující výši.
-starosta 16 400,- Kč. hrubého - hlasování 5-0-2
-místostarosta 8 200,- Kč. hrubého – hlasování 6-0-1
-předsedové výborů 1 140,- Kč. hrubého – hlasování 6-0-1
-členové zastupitelstva obce 890,- Kč hrubého – hlasování 6-0-1
7) zastupitelstvo obce schválilo že všechny odměny budou vypláceny od
1.11.2018. 7-0-0
8) úprava rozpočtu na dotaci pro volby a dotaci na opravu hřiště, schválil starosta,
zastupitelům na vědomí rozpočtové opatření č.2 a č.3. 7-0-0
9) zastupitelstvo obce schválilo nákup nového veřejného rozhlasu z důvodu
nefunkčnosti starého. 7-0-0

Zasedání ukončeno 20:00 hodin
Zapsala: Sochnová R.
Ověřil: Pojer J., Svoboda L.
Starosta: Caha V.

