Obec Říčany
nám. Osvobození 340
664 82 Říčany

USNESENÍ
z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany
konaného dne 29. 10. 2018 od 18:00 hodin
Usnesení č.:

Zastupitelstvo obce Říčany:

1/I/2018

schvaluje jako ověřovatele zápisu p. Luďka Franze.

2/I/2018

schvaluje jako ověřovatele zápisu Ing. Josefa Mokrena.

3/I/2018

schvaluje program ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obce
dle pozvánky.

4/I/2018

schvaluje zvolení jednoho neuvolněného místostarosty.

5/I/2018

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

6/I/2018

schvaluje volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.

7/I/2018

volí starostou obce Ing. Jana Studeného.

8/I/2018

volí místostarostou obce Mgr. Radovana Křivánka.

9/I/2018

zřizuje tříčlenný finanční výbor.

10/I/2018

jmenuje předsedou finančního výboru p. Antonína Slámu.

11/I/2018

jmenuje tyto členy finančního výboru: p. Martin Rolinek, Ing. Jaroslava
Závodníková.

12/I/2018

zřizuje tříčlenný kontrolní výbor.

13/I/2018

jmenuje předsedkyní kontrolního výboru JUDr. Janu Šildbergerovou.

14/I/2018

jmenuje tyto členy kontrolního výboru: p. Rostislav Valeš, Bc. Adam
Vyplel.

15/I/2018

zřizuje sedmičlenný stavební výbor.

16/I/2018

jmenuje předsedou stavebního výboru p. Luďka Franze.
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17/I/2018

jmenuje tyto členy stavebního výboru: Ing. Josef Mokren, Bc. Adam
Vyplel, p. Petr Polanský, Ing. Zdeněk Des, paní Marta Kafoňková, p. Josef
Zounek.

18/I/2018

schvaluje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 650,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto
usnesení a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.

19/I/2018

schvaluje 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 7500,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty.

20/I/2018

schvaluje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
odměnu za výkon funkce předsedy výboru obce ve výši 700,- Kč
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce
předsedy výboru.

21/I/2018

schvaluje v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, že při
souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle
rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

22/I/2018

jmenuje tyto členy předsednictva Svazku obcí Říčany-Ostrovačice: Ing.
Jan Studený, Mgr. Radovan Křivánek a p. Petr Polanský.

23/I/2018

jmenuje tyto členy kontrolní komise Svazku obcí Říčany-Ostrovačice:
Ing. Jaroslava Závodníková a p. Martin Rolinek.

24/I/2018

schvaluje rozpočtové opatření č. 7.

25/I/2018

schvaluje rozpočtové opatření č. 8.

26/I/2018

jmenuje členy hodnotící komise pro výběrová řízení ve složení:
Luděk Franz, Mgr. Radovan Křivánek, Petr Polanský, Ing. Jan Studený,
Martin Rolinek.

27/I/2018

schvaluje náhradníky pro vykonávání
p. Petr Polanský, JUDr. Jana Šildbergerová.

Usnesení bylo vyhotoveno dne:
Starosta:

Ing. Jan Studený:

svatebních

obřadů:

30. října 2018
Ing. Jan
Studený

Digitálně podepsal Ing. Jan
Studený
Datum: 2018.10.30 08:41:54
+01'00'
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