
Obec Vlčtejn
Vlčtejn 34
33204 Nezvěstice
ouvlctejn@centrum.cz

Usnesení (20131102)
z veřejného ustavujícího zasedání zastUĚÍteistva obce Vlčtejn 2.11.201 8

(účast zastupitelů - 5 osob .dle presenční listiny)
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Určuje:

Schvaluje:

Volí:

ověřovatele zápisu p. Honala Václava a p. Mencla Miroslava
zapisovatelku paní Davídkovou Pavlu

tajnou volbu všech členů obecního zastupitelstva *(5,0,0)
dva místostarosty na násíedující volební období *(5,0,0)

starostu obce p. Maska Josefa *(5,0,0)
1. místostarostu.p. Havlíčka Václava *(5,0,0)
2.místostarostu pí Davídkovou Pavlu *(5,0,0)
předsedu kontrolního výboru p. Mencla Miroslava *(5,0,0)
předsedu finančního výboru p. Honala Václava *(5,0,0)
členy kontrolního výboru p. Mencla Miroslava ml. a pí hlonalovou Ivanku *(5,0,0)
členy finančního výboru p. Menclovou Petru a p. Čapka Václava *(5,0,0)

Dále schvaluje:
odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce Vlčtejn poskytované od
2.11.2018 ve stejné výši jako v minulém volebním období, schválené dne
29.12.2017 usnesením č. 20171229 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm.
n) zákona o obcích
neuvolněnému starostovi ve výši 14600,- Kč
neuvolněným místostarostům ve výši 5500,-Ke
předsedům výborů ve výěi 2190,-Kč *(5,0,0)
zástupce obce Vlčtejn pro Jednání na valných hromadách Mikroregionu Oslava
pí Davídkovou Pavlu a Jako náhradníka p. Havlíčka Václava *(5,0,0)
kompetence starosty k provádění jednotlivých rozpočtových opatření pro konec
roku 2018 a rok 2019 do výše 100 000,-Ké *(5,0,0)
provádění prací zastupitelů obce pro zajišťování různých prací pro obec Vlčtejn na
základě dohod o provedení práce , kde jednotková sazba za provedenou práci
bude 160 Kč za hodinu *(5,0,0)
rozpočtové opatření č. 3 ač. 4 *(5,0,0)

Ukládá:
starostovi a místostarostům

/
zajistit vyplacení odchodného p. hlonalovi (z funkce místostargéty)
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* výsledky hlasování (5,0,0) první číslo znamená kolik zastupitelů bylo pro, druhé kolik zastupitelů bylo proti,
třetí kolik zastupitelů se zdrželo hlasování.
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