Usnesení .
Z ustavující schůze zastupitelstva obce Úžice, konaného dne 31.10.2014 v 18 hodin v Úžicích
Přítomni : viz. Prezentační listina
Při zahájení bylo přítomno 15 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
1.) Program, způsob volby
a) ZO Úžice schvaluje program ustavujícího zasedání v předloženém znění.
b) ZO Úžice schvaluje provedení veřejného způsobu volby do funkce uvolněného starosty a
neuvolněného místostarosty a třech neuvolněných členů rady obce způsobem uvedeným
předsedajícím.
2.) ZO volí
a) Nově zvolení zastupitelé složili slib, který stvrdili svým podpisem.
b) ZO Úžice volí do funkce uvolněného starosty Ing. Václava Dlaska, Chrastná 40
c) ZO Úžice volí do funkce neuvolněného místostarosty Josefa Nováka, Radvanice 16
d) ZO Úžice volí do funkce neuvolněného člena Rady Obce Úžice:
Jaroslava Kmocha, Chrastná 45
Pavla Bareše, Radvanice 15
Davida Kocourka, Mělník 17
e) ZO Úžice volí předsedou kontrolního výboru Martina Nováka, Nechyba 50.
a za členy Helenu Gabrielovou, Úžice 21 a Václava Kopáčka, Benátky 12.
f) ZO Úžice volí předsedou finančního výboru Milana Bohatu, Čekánov 35
a za členy Ing. Romana Hromase, Smrk 11 a Michala Trojana, Radvanice 41.
3.) Odměny
a) ZO Úžice v souladu s § 72 a 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu
neuvolněným členům zastupitelstva takto:
Místostarosta

7.510 Kč

Člen rady

1.760 Kč

Předseda KV a FV

1.520 Kč

Člen zastupitelstva

460 Kč

Podle § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích se odměny neuvolněným členům
zastupitelstva budou poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení. V souladu s § 77 odst. 3
písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n)zákona o obcích ZO Úžice stanoví, že při souběhu výkonu

několika funkcí se odměna poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
4.) Různé
a) ZO schvaluje používání osobního automobilu starostovi obce.
b) ZO schvaluje provedení inventur majetku obce a SDH
c) ZO schvaluje předsedu inventarizační komise pana Michala Trojana
d) ZO schvaluje jako členy inventarizační komise p. Helenu Gabrielovou a p. Josefa Nováka
e) ZO schvaluje úpravu rozpočtu dle jednotlivých položek
příjmy: 37.600,- Kč dotace na volby
f) ZO schvaluje kupní smlouvy na pořízení stroje na čištění komunikací pro obec Úžice
g) ZO schvaluje nabídku na dotaci na osvětlení obce.
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