USNESENÍ

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Sušice, konaného dne 8.11.2010 v 18,00
hodin v Domě zahrádkářů.
1.Zastupitelstvo obce projednalo:
1.1 Ustanovení mandátové a návrhové komise ve složení: pan Bohuslav Kolář a Ing.Vladimír Caletka
1.2. Program jednání ustavujícího zasedání ZO Sušice
1.3.Návrh na jmenování jednoho člena zastupitelstva do funkce místostarosta
1.4.Určení které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako uvolnění
1.5.Určení způsobu volby starosty a místostarosty
1.6.Volbu starosty
1.7. Volbu místostarosty
1.8. Zřízení finančního a kontrolního výboru
1.9. Odměny za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva
1.10.Použitelnost stávajícího jednacího řádu

2.Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
2.1.Jmenování zapisovatele Ing.Bohumila Gibalu a ověřovatelů Ing.Holešínskou a pí.Marcelu Dlouhou
2.2.Zprávu mandátové komise- všichni členové ZO Sušice v souladu s ustanovením zákona č.491/2001
Sb., a o volbách do zastupitelstva obce ve znění pozdějších změn a doplňků získali mandát člena
zastupitelstva.
2.3.Složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.

3.Zastupitelstvo obce schvaluje:

3.1. Program jednání ustavujícího zasedání ZO Sušice
3.2. Ustanovení mandátové a návrhové komise ve složení: pan Bohuslav Kolář a Ing.Vladimír Caletka
3.3. Zvolení jednoho místostarosty
3.4. Výkon funkce starosty obce jako uvolněnou funkci (§ 71 zákona o obcích)
3.5. Systém hlasování pro volbu starosty a místostarosty obce jako veřejné hlasování
3.6. Volbu p Josefa Krátkého, bytem Sušice 2,do funkce starosta obce Sušice v souladu s § 84
odst.2,písm.m) zákona o obcích.
3.7. Volbu p. Václava Jemelíka, bytem Sušice 25,do funkce místostarosta obce v souladu s § 84 odst.2
písm.m) zákona o obcích.
Funkci bude vykonávat jako neuvolněný místostarosta
3.8. Počet členů finančního a kontrolního výboru na 3
3.9. Předsedou finančního výboru Ing.Bohumila Gibalu
3.10. Členové finančního výboru ve složení: Karel Jemelka a Ing.Jaroslav Hradil
3.11. Předsedou kontrolního výboru paní: Ing.Pavlína Holešínská
3.12. Členové kontrolního výboru ve složení: p. Lukáš Pošmura a p. Vladimír Sedlář
3.13. Odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty obce v plné výši dle přílohy č.1 k nařízení
vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce člena zastupitelstva.
3.14. Odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 500,-Kč/měsíc
315. Odměny za funkce předsedy výborů a komisí 200,-Kč/měsíc
3.16. Dle § 96 zákona o obcích platnost stávajícího jednacího řádu pro volební období 2010-2014.

Návrhová komise: .Bohumil Kolář ..........................
...................................
starosta obce

Ing.Vladimír Caletka
.................................
místostarosta

..........................

