USNESENÍ
Z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Chlum Svaté Maří,
konaného dne 31. října 2018
Obecní zastupitelstvo
I. ověřilo
v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb. o obcích platnost voleb členů
obecního zastupitelstva obce Chlum Svaté Maří, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018
II. bere na vědomí
a) složení slibu členy zastupitelstva obce, ve smyslu ustanovení § 69 odst. 2 a 3 zákona
č.128/200 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, těchto členů.
Hrůza Miroslav
Slobodník Karel
Vaňková Anna
Průša Karel

Oubrechtová Věra
Gožo Martin
Gregorka Rudolf

b) Fakturu od firmy GKS za rozparcelování 8RD v hodnotě 29.403,-Kč
c) Rozpočtové opatření č. 8/2018 ve znění:
Příjmy se zvyšují z 5 337 566,- Kč o 95 000,- na 5 432 566,- Kč
Výdaje se snižují z 5 218 000,- Kč o 16 500,- na 5 201 500,.- Kč
S přebytkem :
231 066,-Kč
III. stanoví
a) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění
pozdějších předpisů, výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce takto:
starosta
místostarosta:
předseda výboru nebo komise
člen zastupitelstva

19.390,- Kč hrubého
10.520,- Kč hrubého
2.190,- Kč hrubého
1.095,- Kč hrubého

b) Počet členů výborů a komise na tři včetně předsedy.
IV. volí
a) v souladu s § 84 odst. 2 písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
změn a doplňků
starostou obce Chlum Svaté Maří
místostarostou obce Chlum Svaté Maří

MIROSLAVA HRŮZU
KARLA SLOBODNÍKA

b) v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění
pozdějších změn a doplňků, předsedy výborů a komise zastupitelstva obce takto:
1.) předsedou finančního výboru p. Vaňkovou Annu a členy Růženu Křapáčkovou,
Jana Kůrku
2.) předsedou kontrolního výboru p.Gregorku Rudolfa
3.) předsedou kulturní a sportovní komise p. Loudu Václava a členy Petru Loudovou
Kláru Minaříkovou

V. schvaluje
a) ověřovatele zápisu ustav. zasedání obecního zastupitelstva obce – p. Slobodníka Karla
p. Gregorku Rudolfa
a zapisovatelku p. Špinarovou Lenku
b) funkce starosty a místostarosty jsou neuvolněné
c) Jednací řád Obecního zastupitelstva
d) Program jednání ustavujícího zastupitelstva:
1) Složení slibu členů zastupitelstva obce
2) Schválení jednacího řádu
3) Schválení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a
zapisovatele
4) Schválení programu ustavujícího veřejného zasedání
5) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako
neuvolnění zastupitelé
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty

6) Zřízení finančního a kontrolního výboru a kulturně sportovní komise
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba předsedy komise kulturní a sportovní

7) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)

e) více práce na realizaci polních cest z částky 56.870,- na 112.076 Kč
celková cena:
92.625,- Kč bez DPH (112.076,- Kč vč. DPH)
již fakturováno: 47.000,-Kč bez DPH ( 56.870,-Kč vč. DPH )
zbývá doplatit : 45.625,-Kč bez DPH ( 55.206,- Kč vč.DPH )
f) Bezúplatný převod stavby
,, Polní cesty PC 7, PC 14, v katastru obce Chlum Svaté Maří“
a zaevidování do majetku za cenu 4.080.443,-Kč s DPH.
Bezúplatný převod stavby
,, Polní cesty V 5, v katastru obce Chlum Svaté Maří“
a zaevidování do majetku za cenu 522.855,20 Kč s DPH.

Miroslav Hrůza
starosta

vyvěšeno: 1. 11. 2018
sejmuto: 20. 11. 2018

Karel Slobodník
místostarosta

