
obec Nezvěstice
Zastupitelstvo obce Nezvěstice

Usnesení
z ustavuiícího zasedání Zastupitelstva obce |t{ezvěstice,

konaného dne 6.11' 2014 v souladu s ustanovenim zákona ě' 12812000 Sb., o obcích

( obecní zilzení ) v platném znění

ZO schvaluie:

1) Program ustavujícího zaseďání zastupitelstva obce.

2) ověřovatele zápisu: Ing.Zdeňka Hrubého a Ing.Lubomíra Hrdinu. Zapisovatelku
Mgr.Petru Tupou, DiS..

3) Volební komisi ve složení :
předseda : Ing.Jan Hrdina
členka-: Mgr..lana Plachá

4) Návrhovou komisi ve sloŽení :
předseda : p.Milan Heřman
členka : Mgr.Blanka Hachová

5) Zvolenijednoho místostarosty pro volební období 2014 - 2018.

6) Pro výkon ťunkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

]) Pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

8) Veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

9) Do funkce starosty obce Nezvěstice p.Lukáše Karkoše pro volební období 2014 _ 2018.

10) Do funkce místostarostky obce Nezvěstice Mgr.Petru Tupou,DiS. pro volební období
2014 - 2018.

1 1 ) Pětičlennou radu obce pro volební období 2014 - 20 1 8.



12) Do funkce člena rady obce Nezr ěstice:
p.Miloslava Nekoiu,

Ing.Lubomíra Hrdinu"

pí.Danu Vaníkovou

pro volební období 2aI4 - 201 8.

13) ZŤízení finančního a kontrolního výboru. oba výbory budou pětičienné.

14) Do funkce předsedy finančního výboru obce Nezvěstice p.Milana Heřmana
pro volební období 2014 - 2018.

15) Do funkce předsedkyně kontrolního výboru obce Nezvěstice Mgr.TeteZU Petrovou
pro volební období 2at4 - 2018.

16) Do funkce člena finančního výboru obce Nezvěstice:
pí.Marii Vokurkovou-

Mgr.Šárku Matuchovou'

Mgr.Janu Plachou,

Mgr.Blanku Hachovou

pro volební období 20t4 - 2018.

n) Do funkce člena kontrolního výboru obce Nezvěstice:
Ing.Jana Hrdinu,

Bc.Milana Fialu,

Ing.Zdeňka Hrubého,

p.Pavla Harasimoviče

pro volební období 2014 _ 2018.

18) odměnu zavýkonÍunkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši
400,-Kč měsíčně. odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

19) odměnu zavýkon funkce neuvolněného člena rady obce ve výši 1000,-Kč měsíčně.
odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.

20) odměnu zavýkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 500,-Kč měsíčně.
odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy výboru.

21) Při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce.



22) Pana Lukáše Karkoše a jeho náhradnici Mgr.Petru Tupou,DiS. jako zástupce obce a

pověřuje je zastupováním obce při jednáních na valných hromadách Mikroregionu
Radyně.

23) Pana Lukáše Karkoše jako určeného zastupitele v pťocesu pořizování územně

plánovací dokumentace auzemně plánovacích podkladů obce dle zákona

ě.1,8312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v období

2014-2018.

Zo ukJáďá:

Starostovi:
1) Plnit v období 2OI4-2OL8 funkci určeného zastupitele V procesu pořizování územně

plánovací dokumentace auzemně plánovacích podkladů obce dle zákona

č,.18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
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