
U S N E S E N Í

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Kvášňovice
konaného dne 31.10.2018 v 18.00 hodin

v kanceláři OÚ v Kvášňovicích

Zastupitelstvo obce:

1. určuje  ověřovateli zápisu Ondřeje Kalinovského a Mariana Kožnara a zapisovatelkou
Hanu Zajícovou.

2. schvaluje program ustavujícího zasedání.
3. schvaluje  zvolení jednoho místostarosty.
4. v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,  že žádný člen zastupitelstva

nebude pro výkon své funkce  uvolněn.
5. schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
6. volí starostou Miloslava Stroleného.
7. volí místostarostou Václava Tichého.
8. zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
9. volí předsedou finančního výboru Ondřeje Kalinovského.
10. volí předsedou kontrolního výboru Mariana Kožnara.
11. volí členy finančního výboru Hanu Zajícovou a Radka Prevužňáka.
12. volí členy kontrolního výboru Jakuba Korbela a Veroniku Strolenou.
13. 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:                                          
starosta..........0,41 násobek výše odměny, která by náležela uvolněnému starostovi                 
místostarosta............8 000 Kč                                                                                                              
člen zastupitelstva ............600 Kč

14. schvaluje  v souladu s ustanovením § 84,  odst.  2,  písm. v) zákona o obcích, peněžité
plnění za výkon funkce členů výboru poskytované fyzickým osobám, kteří nejsou členy
zastupitelstva, ve výši 600 Kč.

15. stanoví v souladu s ustanovením § 72, odst. 2 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona o obcích, že
odměny za výkon funkce  neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat  od
1.11.2018.

16. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018.
17. schvaluje  navýšení  hodnoty  věcných  darů  pro  občany  obce  k  životnímu  jubileu  na

400 Kč.
18. stanovuje termín konání zasedání zastupitelstva na první pondělí v měsíci.
19. schvaluje  uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku p.č.  2049 o výměře 38 m2 od

Jaroslava Kodýdka, bytem                     , za celkovou cenu 1 Kč.

Miloslav Strolený, starosta


