USNESENÍ
z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městyse Suchdol nad Odrou,
konaného dne 31.10.2018 v 18.00 hod. v DKT

2018. 1. 1. Zastupitelstvo městyse s t a n o v u j e
a) den následující po konání ustavujícího zastupitelstva, tj. 1.11.2018, rozhodným dnem pro
vyplácení odměn neuvolněným zastupitelům.
b) den složení slibu zastupitele rozhodným dnem pro zahájení vyplácení odměny za výkon
funkce pro neuvolněné funkcionáře pro případ nástupu náhradníka na uvolněný mandát.

2018. 1. 2. Zastupitelstvo městyse u r č u j e
a) ověřovatele zápisu
Ing. Ivu Žitníkovou
Josefa Zajíčka
zapisovatelku Bc. Kateřinu Kollerovou, DiS.
b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že funkcemi, pro jejichž výkon budou
členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni, jsou funkce starosty a místostarosty.

2018. 1. 3. Zastupitelstvo městyse s c h v a l u j e
a) program ustavujícího zasedání.
b) zvolení jednoho místostarosty.
c) tajný způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů rady městyse.
d) volební řád pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady městyse.
e) volební komisi pro volbu starosty, místostarosty a dalších členů rady městyse ve složení
-

Jiří Bělunek
MUDr. Jana Dostálová
Mgr. Lenka Tymráková.

f) Ing. Richarda Ehlera jako určeného člena zastupitelstva („určeného zastupitele“) pro činnosti
spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace městyse, kdy se předpokládá, že
tuto činnost bude vykonávat celé volební období 2018 – 2022.
g) termín 2. zasedání zastupitelstva 12. prosince 2018 v 18 hodin.
h) výši odměn za výkon funkcí neuvolněným členům zastupitelstva takto:
člen ZM
člen ZM + člen výboru, komise
člen ZM + předseda výboru, komise
člen ZM + člen RM
člen ZM + člen RM + člen výboru, komise
člen ZM + člen RM + předseda výboru, komise

1 000 Kč
1 210 Kč
1 330 Kč
2 880 Kč
3 090 Kč
3 210 Kč.

2018. 1. 4. Zastupitelstvo městyse z ř i z u j e
a) finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné.

2018. 1. 5. Zastupitelstvo městyse v o l í
a) starostou městyse Ing. Richarda Ehlera.
b) místostarostkou městyse Ivu Hrabovskou.
c) členkou rady městyse MUDr. Janu Dostálovou.
d) členkou rady městyse Ing. Ivu Žitníkovou.
e) členem rady městyse Ing. Vladimíra Jeřábka.
f) předsedou finančního výboru Ing. Vladimíra Jeřábka.
g) předsedou kontrolního výboru Radovana Kutěje.
h) členy finančního výboru
-

Ing. Tomáše Dohnala
Alžbětu Závackou
Ivanu Tvarůžkovou
Mgr. Lenku Tymrákovou

i) členy kontrolního výboru
-

Ondřeje Dubce
Martina Bryneckého
Jaroslava Zdráhala
Bc. Kateřinu Melicharovou

Iva Hrabovská
místostarostka

Ing. Richard Ehler
starosta městyse

