fuis

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce
Dolní Heřmanice,
které se konalo dne 8.listopadu 2010

přítomno: 9 nově zvolených členů ZO, účetní,
i. Zahájení

9 občanů

- starosta obce

2. Volba zapisovatele - návrh - p. Flajšmanová

Jana

9 pro

3. Volba ověřovatelů - návrh - p. Marie Procházková, p. Ivana Dočkalová
9 pro
4. Předání osvědčení nově zvoleným Zastupitelům obce Dolní Heřmanice
5. Slib nově zvolených Zastupitelů obce Dolní Heřmanice
6. Volba starosty - verejná
-

- řídil nejstarší člen ZO p. Miloslav Tichý

návrh na neuvolněnou funkci starosty

- návrh na starosty:

2 pro

7 proti

Josef Prudik

9 pro

7. Volba místostarosty - veřejná
- návrhy:

i. Marie Procházková

6 pro

i proti

2. Ivana Dočkalová

3 pro

6 proti

2 se zdrželi

8. Starosta podal návrh na složení výborů:
Finančni výbor:

předseda : Irena Martincová
členové
: Zbyněk Paták, Luboš Mucha

Kontrolni výbor: předseda

členové
Kutturni výbor : předseda

členové

WWW stránky obce:

Ivana Dočkalová
Miloslav Tichý
Marie Krištofová
Marie Procházková, Irena Martincová
Ladislav Prudlk , Jana Prokešová
Jarmila Nestrašilová , Romana Neufussová

navržena Ivana Dočkalová - navržená odmítla

-2Kronikáři obce:

předseda : Dagmar Pavlíčková ,
členové
Božena Požárová, Růžena Vlčková
Jarmila Nestrašilová, Marie Prudlková

Hlasatelka obce: Marie Švecová
Knihovnice
: Růžena Vlčková

'-

9 pro

9. Návrh starosty obce na Stanovení odměn zvoleným Zastupitelům obce dle
řízení vlády č.37/2003 přílohy Č./ sbírky zákonů č.20/2009 ze dne
23.1.2009.
starosta:

uvolněný člen ZO
Hrubá odměna. základ 27.425 -Kč , příplatek na 100 obyvatel 1.304,- Kč

mlstostarosta : neuvolněný člen ZO
Hrubá odměna: 7.500,-Kč

předsedové výborů: neuvolněný člen ZO
Hrubá odměna 1.340,- Kč

členové výborů: neuvolnění členové ZO
Hrubá odměna 1.030,- Kč

účetní obce :
návrh

měsični odměna 7.000,- Kč

na sjednocení odměn předsedů a členů výborů

- 2 pro

7 proti

7 pro

2 se zdrželi

Původní návrh dle nařízení vlády přednesený starostou:

10. Závěr

- starosta poděkoval všem přítomným a popřál mnoho úspěchů
v další spolupráci.
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