Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice
konaného dne 3. listopadu 2014
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice v souladu s ustanovením zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
1.

určuje ověřovateli zápisu Pharm.Dr. Jana Gajduška a Rostislava Jandu
a zapisovatelkou Miroslavu Kubelkovou.

2.

schvaluje program jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Trojanovice.

3.

schvaluje zvolení jednoho místostarosty.

4.

určuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty
bude členy zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.

5.

volí do funkce starosty Mgr. Jiřího Novotného.

6.

volí do funkce místostarosty Mgr. Martina Trubače.

7.

zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

8.

volí předsedou finančního výboru Mgr. Soňu Bunčkovou.

9.

volí předsedou kontrolního výboru Pharm.Dr. Jana Gajduška.

10. volí členy finančního výboru Ing. Jiřího Horáka a MVDr. Radku Kopřivovou.
11. volí členy kontrolního výboru Ivetu Štefkovou a Tomáše Střalku.
12. zřizuje sociální výbor a Sbor pro občanské záležitosti, který bude 7-i členný, dále
výbor pro životní prostřední, který bude mít 3 členy, a nakonec výbor pro veřejné
zakázky a granty, který bude 5-ti členný.
13. volí předsedou sociálního výboru a Sboru pro občanské záležitosti paní Hanu
Dorotíkovou.
14. volí předsedou výboru pro životní prostředí pana Rostislava Jandu.
15. volí předsedou výboru pro veřejné zakázky a granty pana Ing. Jiřího Horáka.
16. volí členy sociálního výboru a Sboru pro občanské záležitosti paní Moniku
Ondryášovou, Janu Bayerovou, Jitku Pajlíkovou, Miroslavu Bačovou, Věru
Vašendovou a Drahomíra Strnadla.
17. volí členy výboru pro životní prostředí pana Františka Gajduška a Vladimíra
Makového.

18. volí členy výboru pro veřejné zakázky a granty pana Tomáše Střalku, Rostislava
Jandu, Josefa Kuřece a Petra Ondryáše.
19. stanoví v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva obce takto:
Členovi zastupitelstva přináleží odměna
ve výši
360,- Kč
Členovi výboru zastupitelstva
ve výši
880,- Kč
Předsedovi výboru zastupitelstva
ve výši
1 120,- Kč
Neuvolněnému místostarostovi
ve výši
7 509,- Kč
Měsíční odměna bude vyplácena ode dne 3. 11. 2014.
V souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu
několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze
za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce

Mgr. Martin Trubač
místostarosta obce

