Příloha č. 3 zápisu z ustavujícího zastupitelstva – Usnesení

Usnesení ustavujícího zastupitelstva obce Zámrsk ze dne 9.11.2010
(Usnesení č. 1)
A) Zastupitelstvo obce ve veřejné volbě volí:
1)

Dlouhodobě uvolněnou starostkou obce paní Zuzanu Tvrzníkovou

2)

Místostarostou obce Ing. Pavla Matyse

3)

Další členy rady obce:

Mgr. Lenku Hejdukovou
Ing. Jiřího Kopřivu
Mgr. Bc. Karla Kouřila

B) Zastupitelstvo obce zřizuje tyto výbory zastupitelstva a zároveň volí jeho členy:
1)

Kontrolní výbor obce v počtu 5ti členů ve složení:
předseda výboru:
Mgr. Bc. Karel Kouřil
členové:
Radomír Přikryl, Jiří Profous, Petr Střasák,
Milan Novotný

2)

Finanční výbor obce v počtu 3 členů ve složení:
předseda výboru:
Ing. Martin Pilař
členové:
Miroslav Mikeš, MUDr. Michal Teplý

C) Zastupitelstvo obce schvaluje:
1)

Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva:
místostarosta:
6.760 ,- Kč
člen rady:
1.010 ,- Kč
předseda výboru nebo komise:
790 ,- Kč
člen zastupitelstva a člen výboru: 250 ,- Kč

2)

Koupi pozemku p.č. 573, trvalý travní porost za cenu 4.500,- Kč od manželů
Jiřiny a Vratislava Horáčkových

3)

a) Jednání s paní Zdenou Ráčkovou, spolumajitelkou dražených pozemků ve
zjednodušené evidenci p.č. 64/2, 218/2, 219/1, 220/2 a 244/5 v KÚ
Janovičky za účelem získání příslibu odprodeje její části pozemků obci
b) Za podmínky písemného příslibu paní Ráčkové o odprodeji OZ schvaluje
účast obce v dražbě ideální ½ souboru výše uvedených pozemků a jejich
koupi za výslednou cenu (včetně druhé ideální poloviny) do maximálně
90.000,- Kč

4)

Příspěvek obce Zámrsk do tomboly VIII. ročníku reprezentačního Plesu
Mikroregionu ve výši do 3.000,- Kč

5)

Prodej hasičské Avie, SPZ UO 50-73 za nejvyšší nabídku v nejkratší možné
lhůtě – přípravu prodeje a zájemce zajistí Radomír Přikryl v termínu do
konce roku 2010
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D) Zastupitelstvo obce navrhuje a zároveň volí:
1)

JUDr. Stanislava Drdlu do funkce přísedícího Okresního soudu v Ústí nad
Orlicí

E) Zastupitelstvo obce ukládá:
1)

Kontrolnímu výboru: provést kontrolu stávajících obecně závazných
vyhlášek obce a jednacího řádu zastupitelstva obce a navrhnout aktualizaci

2)

Kontrolnímu výboru: připravit vyhlášku o zabezpečení požární ochrany při
akcích s účastí veřejnosti

3)

Kontrolnímu výboru: navrhnout opatření, která by omezovala požívání
alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích v obci

Termín splnění pro 3 výše uvedené body: do 3 měsíců
4)

Finančnímu výboru: projednat žádost Základní školy o navýšení rozpočtu na
rok 2010 a po projednání předat radě obce

Termín splnění: do 15.11.2010
F) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
1)

Informaci o průběhu a závěru části předběžného auditu hospodaření obce za
rok 2010 (se závěrem – bez zjištěných chyb a nedostatků)

2)

Připomínky z řad občanů – nebezpečné proschlé větve v korunách stromů u
silnice Na Skalách, stav požární nádrže po ucpání odtoku a nečistoty ve
čtvrtém rybníku.
Připomínky budou předány budoucí nově ustavené komisi životního
prostředí.

-------------------------------------

-------------------------------------

místostarosta

starostka

V Zámrsku dne 9.11.2010
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