USNESENÍ ZO HOSTIŠOVÁ Č. I/Z/2014
ze dne 4. 11. 2014

Na začátku zasedání ZO Hostišová složili a podepsali všichni zvolení členové slib.
1. ZO určilo ověřovateli zápisu Renatu Beňačkovou a Ing. Ivana Dorta, sčitatelem
Radima Pospíšila a zapisovatelem Ing. Marii Goreckou.
2. ZO schválilo program ustavujícího zasedání.
3. ZO schválilo jednací řád obce.
4. a) ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty.
b) ZO schválilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
c) ZO zvolilo starostkou paní Martu Smolkovou.
d) ZO zvolilo místostarostou Mgr. Michala Mynáře.
5. ZO schválilo zřízení finančního a kontrolního výboru.
a) ZO určilo, že oba výbory budou tříčlenné.
b) ZO zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Ivana Dorta.
c) ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Václava Pospíšila.
d) ZO zvolilo členy finančního výboru – Ing. Pavla Konečného a Alenu
Pakostovou
e) ZO zvolilo členy kontrolního výboru – Víta Zapletala a Lenku Rašíkovou.
f) ZO pověřilo předsedy obou výborů informováním všech členů zastupitelstva s
dostatečným předstihem o termínech a místě jednání obou výborů.
6. ZO schválilo zřízení stavebního výboru a kulturního výboru.
a) ZO určilo, že oba výbory budou tříčlenné.
b) ZO zvolilo předsedou stavebního výboru pana Radima Pospíšila.
c) ZO zvolilo předsedou kulturního výboru pani Renatu Beňačkovou.
d) ZO zvolilo členy stavebního výboru – Ing. Luboše Vrzala a Pavla Vyorala.

e) ZO zvolilo členy kulturního výboru – Kateřinu Chutnou a Alenu Jurčíkovou.
f) ZO pověřilo předsedy obou výborů informováním všech členů zastupitelstva s
dostatečným předstihem o termínech a místě jednání obou výborů.
7. ZO schválilo dispoziční oprávnění.
8. ZO schválilo odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 5. 11. 2014:
a) ZO stanovilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu
za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 6 540,- Kč měsíčně.
b) ZO stanovilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu
za výkon funkce člena zastupitelstva + předsedy výboru zastupitelstva ve výši
1 340,- Kč měsíčně.
c) ZO stanovilo v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu
za výkon funkce člena zastupitelstva a člena výboru ve výši 1 030,- Kč.
d) ZO stanovilo odměnu za výkon funkce člena výboru ve výši 570,- Kč a to
pouze v měsících, kdy budou aktivně činní.
e) ZO určilo, že v případě změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě
nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy
komise, člena výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do
této funkce.
9. ZO schválilo Smlouvu o pachtu a provozování vodovodu s Moravskou
vodárenskou, a.s., Olomouc, na vodovod Skopalíkovo pole I. a II. etapa.

Mgr. Michal Mynář
místostarosta

Marta Smolková
starostka

