SOUHRN USNESENÍ z 1. - ustavujícího - veřejného zasedání zastupitelstva městyse
Doudleby nad Orlicí, konaného ve čtvrtek 01. 11. 2018 od 18, 00 hodin ve školní jídelně
základní školy v Doudlebách nad Orlicí
Zastupitelstvo městyse:
I.
Bere na vědomí:
Složení slibu zastupitelů v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích č.128/2000 Sb.
v platném znění - příloha č. 1.
II.

III.

IV.

Schvaluje:
a) Program 1. - ustavujícího - veřejného zasedání ZM.
b) Veřejný způsob provádění voleb.
c) V souladu s § 71 a § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
starosty městyse a místostarosty budou zvolení členové zastupitelstva
dlouhodobě uvolněni.
d) Měsíční výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s § 72 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. v platném znění za
výkon funkce takto:
radní ………….. Kč;
předseda výboru …………… Kč;
člen výboru …………… Kč;
předseda komise …………….. Kč;
člen komise …………… Kč;
zastupitel bez funkce ………….. Kč.
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce a při kumulaci funkcí se
odměny sčítají.
e) Odměňování nečlenů zastupitelstva za výkon funkce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. v) zákona o obcích ve výborech a komisích na základě předložených
prezenčních listin, přehledu realizovaných činností a úkolů a rozhodnutí VZ ZM ad
hoc pololetně.
Zřizuje:
a) Pětičlenný finanční výbor.
b) Tříčlenný kontrolní výbor.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Volí:
Pana Ing. Ivana Keprtu do funkce uvolněného starosty městyse Doudleby nad Orlicí.
Pana Jiřího Kaplana do funkce uvolněného místostarosty městyse Doudleb nad Orlicí.
Do funkce 1. člena rady pana Ing. Miroslava Dolka.
Do funkce 2. člena rady pana Jaroslava Suchomela.
Do funkce 3. člena rady pana Ing. Jana Fetterse.
Předsedu finančního výboru paní Ing. Janu Daňkovou.
Pány Ing. Miroslava Dolka, Otu Kopsu a Marka Pavlovského a paní Andreu
Mazurovou jako celek do funkce členů finančního výboru městyse.
Předsedu kontrolního výboru pana Libora Skalického.
Pány Jiřího Skalického a Jaroslava Kolečka MSc., jako celek do funkce členů
kontrolního výboru městyse.

Dne ………………………………….

………………………………………………………….
Ing. Ivan Keprta – starosta městyse

Dne ………………………………….

………………………………………………………….
Jiří Kaplan - místostarosta
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