Usnesení
ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kvasice,
konaného dne 5.listopadu 2018

1/ ZO bere na vědomí složení slibu bez výhrady všemi přítomnými členy Zastupitelstva obce
Kvasice.
2/ ZO schvaluje program ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kvasice, konaného dne
5.11.2018.
3/ ZO schvaluje ověřovatele zápisu p. Janu Koželovou a p.Tomáše Kahaju.
4/ ZO schvaluje tříčlennou návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Ševčík, Ing. Richard Šiška,
MgA. Oldřich Šebestík.
5/ ZO v souladu s § 84 odst.2 písm.k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva uvolněn. Funkce místostarosty a tří členů rady bude
neuvolněná.
6/ ZO zvolilo 5.listopadu 2018 starostou obce Kvasice Ing. Dušana Odehnala.
7/ ZO zvolilo 5.listopadu 2018 místostarostou obce Kvasice pana Lubomíra Musila.
8/ ZO zvolilo prvního člena rady obce Mgr. Jiřího Machovského.
9/ ZO zvolilo druhého člena rady obce p. Tomáše Kahaju.
10/ ZO zvolilo třetího člena rady obce Bc.Filipa Klementa.
11/ ZO zřizuje kontrolní a finanční výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
12/ ZO zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Pavla Ševčíka.
13/ ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru p. Františka Špíška.
14/ ZO zvolilo členy finančního výboru p. Tomáše Kolomazníka a Ing.Petra Čablu.
15/ ZO zvolilo členy kontrolního výboru p. Radka Kahaju a p. Zdeňka Zapletala.
16/ ZO v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměny za
výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
-místostarosta 25.590,- Kč,
-člen rady 4.602,- Kč,
-předseda výboru nebo komise 2.301,- Kč
-člen výboru nebo komise 1.918,- Kč

-člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.151,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne 5.11.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný
mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě
budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se stanovuje
odměna jako souhrn odměn. Do souhrnné odměny jsou zahrnuty vždy maximálně 3 odměny
za funkce s nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce. Do souhrnu se zahrnují pouze
odměny za výkon funkce člena rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce a
předsedy nebo člena komise rady obce.
17/ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích stanoví za výkon funkce členů výborů
a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva obce peněžitá plnění v částce 350,- Kč/ měsíc,
s platností od 5.11.2018.
18/ ZO schvaluje p. Lubomíra Musila zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem změny č.1
územního plánu obce Kvasice zkráceným postupem.
19/ ZO schvaluje změnu části katastrální hranice mezi obcemi Kvasice a Bělov v souladu
s projektovou dokumentací.
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