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Usnesení ze zápisu z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tečovice
konaného dne 10.11.2014
Usnesení Z/01/01/2014
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu p. Vojtěcha Řiháčka, Pavla Horáčka.
Usnesení Z/02/01/2014
Zastupitelstvo obce určuje zapisovatelem dnešního jednání paní Marii Chrastinovou.
Usnesení Z/03/01/2014
ZO schvaluje program dnešního jednání v předloženém znění, beze změn.
Usnesení Z/04/01/2014
ZO schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení Z/05/01/2014
ZO v souladu s § 84 odst. 2, písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty
obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení Z/06/01/2014
ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce
místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení Z/07/01/2014
ZO volí starostou obce ing. Jaromíra Doležala,nar.28.8.1966,bytem Tečovice 278.
Usnesení Z/08/01/2014
ZO volí místostarostou obce p. Pavla Rapanta,nar.13.7.1956,bytem Tečovice 342
Usnesení Z/09/01/2014
ZO nezvolilo jako 1. člena rady obce p. Pavla Horáčka.
Usnesení Z/10/01/2014
ZO volí jako 1. člena rady obce p. Zdeňku Juříkovou.
Usnesení Z/11/01/2014
ZO nezvolilo jako 2. člena rady obce p. Jindřicha Václavka.
Usnesení Z/12/01/2014
ZO nezvolilo jako 2. člena rady obce ing. Jiřího Mikeše.
Usnesení Z/13/01/2014
ZO volí jako 2. člena rady obce pana Františka Zívalíka.
Usnesení Z/14/01/2014
ZO nezvolilo jako 3. člena rady obce ing. Luďka Ondíka.
Usnesení Z/15/01/2014
ZO volí jako 3. člena rady obce p. Marcelu Poulíčkovou.
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ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Usnesení Z/17/01/2014
ZO volí předsedou finančního výboru ing. Luďka Ondíka.
Usnesení Z/18/01/2014
ZO volí předsedou kontrolního výboru ing. Václava Družbíka.
Usnesení Z/19/01/2014
ZO volí 1. členem finančního výboru p. Romana Hvězdu.
Usnesení Z/20/01/2014
ZO volí 2. členem finančního výboru p. Marcelu Poulíčkovou.
Usnesení Z/21/01/2014
ZO volí l. členem kontrolního výboru p. Františka Zívalíka.
Usnesení Z/22/01/2014
ZO volí 2. členem kontrolního výboru p. Přemysla Zouhara.
Usnesení Z/23/01/2014
ZO Tečovice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2, písm. n) zákona o obcích stanoví, měsíční
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí 540,00 Kč/měsíc
Člen rady obce
1 480,00 Kč/měsíc
Předseda výboru nebo komise
1 300,00 Kč/měsíc
Člen výboru nebo komise
1 060,00 Kč/měsíc.
Usnesení Z/24/01/2014
ZO Tečovice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst.2 písmeno n) zákona o obcích
stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne jako součet měsíčních odměn stanovených pro jednotlivé funkce.
Usnesení Z/25/01/2014
Zastupitelstvo obce Tečovice v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2. písmeno n)
zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce se budou poskytovat ode dne přijetí tohoto usnesení (tj.od
11.11.2014).V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode
dne složení slibu.
V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do
funkce (starosty, místostarosty, člena rady obce, předsedy výboru, předsedy komise, člena
výboru, člena komise) bude odměna náležet ode dne zvolení do této funkce.

Ing.Jaromír Doležal
starosta obce

Pavel Rapant
místostarosta obce

