Č. j.: Cebiv/827/18

Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Cebiv konaného dne 31. října 2018
od 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Cebiv.
A. Zastupitelé vzali na vědomí:
1) Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva obce Cebiv bylo přítomno šest ze sedmi členů zastupitelstva nově
zvoleného při volbách konaných ve dnech 5. a 6. října 2018. Ustavující zasedání bylo tedy
usnášeníschopné.
B. Zastupitelé schválili:
1) Zapisovatelkou zápisu Radku Zelenkovou.
2) Ověřovateli zápisu Jaroslava Vaňka a Stanislavu Hochgesandtovou.
3) Program jednání.
4) Volbu starosty a místostarosty obce veřejným hlasováním.
5) Volbu jednoho místostarosty.
6) Starostou obce Zdeňka Kováře.
7) Odložení volby místostarosty obce na další zasedání zastupitelstva obce.
8) Uvolněnou funkci starosty obce ode dne 01.01.2019.
9) Zřízení kontrolního výboru, finančního výboru, kulturní komise a komise pro ochranu životního prostředí
a veřejného pořádku. Oba výbory i obě komise budou tříčlenné. Redakční rada bude dle statutu zpravodaje
obce pětičlenná.
10) Předsedkyní kontrolního výboru Pavlínu Jonášovou.
11) Předsedkyní finančního výboru Stanislavu Hochgesandtovou.
12) Předsedkyní kulturní komise Janu Moutelíkovou.
13) Předsedou komise pro ochranu životního prostředí a veřejného pořádku Jaroslava Vaňka.
14) Předsedkyní redakční rady zpravodaje obce Pavlínu Jonášovou.
15) Odložení volby členů kontrolního výboru, finančního výboru, kulturní komise, komise pro ochranu
životního prostředí a veřejného pořádku a redakční rady zpravodaje obce na další zasedání zastupitelstva
obce.
16) Výši jednotlivých odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
starosta
17 647,- Kč
místostarosta
15 048,- Kč
předseda výboru nebo komise
1 776,- Kč
člen bez dalších funkcí
513,- Kč.
Členové výborů a komisí budou odměňování dle návrhů předsedů jednotlivých výborů a komisí
a na základě schválení odměn zastupitelstvem obce dvakrát ročně a to ke 30.06. a 31.12. běžného roku.
Zastupitelstvo obce Cebiv stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva se budou
poskytovat od 01.11.2018. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet
ode dne složení slibu. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce (starosta, místostarosta, předseda výboru nebo komise, člen výboru nebo komise) bude
náležet odměna ode dne zvolení do této funkce.
C. Zastupitelé pověřili:
1) Starostu obce svoláním zasedání Zastupitelstva obce Cebiv v termínu 21.11.2018 od 18:00 hod v zasedací
místnosti Obecního úřadu Cebiv.

------------------------------------------------------------------Jaroslav Vaněk, Stanislava Hochgesandtová
(ověřovatelé zápisu)

------------------------------------------Zdeněk Kovář
(starosta obce)

