Usnesení z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mořice
konaného dne 26. 11. 2010 v 19.00 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
Návrhová komise ve složení Renata Bartošková, Jaroslav Knap, Jiří Šimák předkládá
zastupitelstvu návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Mořice
1
vzalo na vědomí určení zapisovatele zápisu Zdenku Loučkovou
vzalo na vědomí určení ověřovatelů zápisu Jakuba Štěpánka, Petru Malyškovou
2.

vzalo na vědomí ověření platnosti volby členů zastupitelstva obce mandátní komisí ve
složení Martin Obruča, Jaroslav Knap, PharmDr. Renata Olejníčková
vzalo na vědomí zprávu předsedy mandátní komise Martina Obruči

3.

vzalo na vědomí složení slibu všech 9 členů zastupitelstva obce Mořice, jak to stanovuje
§ 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění

3.

projednalo a schválilo program zasedání

4.

vzalo na vědomí určení předsedy Pavla Žocha a členů volební komise Dušana Jurtíka,
Jakuba Štěpánka
vzalo na vědomí určení předsedy Renatu Bartoškovou a členů návrhové komise Jaroslava
Knapa, Jiřího Šimáka

5.
6.

schválilo způsob volby starosty a místostarosty a to veřejné hlasování

7.

schválilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, že starosta
bude pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn

8.

zvolilo podle § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
starostou obce Mořice :
Jaroslava Knapa
místostarostou obce Mořice
Martina Obruču

9.

zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
předsedu finančního výboru
PharmDr. Renatu Olejníčkovou
předsedu kontrolního výboru
Jiřího Šimáka

10.

schválilo odměnu za výkon funkce místostarosty ve výši

2 400,--Kč (měsíčně brutto)

schválilo odměnu za výkon funkce předsedy výborů

500,--Kč (měsíčně brutto)

11.

ukládá předsedům výborů, aby do 7 kalendářních dnů odevzdali starostovi obce jména a
příjmení minimálně 2 členů výborů

12. schválilo usnesení z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mořice
Podpisy ověřovatelů: Jakub Štěpánek
Petra Malyšková

…......................................
…......................................

Dílčí usnesení z Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Mořice konaného dne
26. 11. 2010 v 19.00 v zasedací místnosti hasičské zbrojnice
Devítičlenné zastupitelstvo obce Mořice na svém zasedání zvolilo:
1. Starostu obce

JAROSLAVA KNAPA

2. Místostarostu obce

MARTINA OBRUČU

3. Předsedu finančního výboru

PharmDr. RENATU OLEJNÍČKOVOU

4. Předsedu kontrolního výboru

JIŘÍHO ŠIMÁKA

V Mořicích dne 26. 11. 2010
….........................................
Renata Bartošková - předseda návrhové komise
….......................................
Jakub Štěpánek, ověřovatel zápisu
…........................................
Petra Malyšková, ověřovatel zápisu

