č. 72/2014

USNESENÍ č. 1/2014
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Veřovice, konaného dne 4.11.2014
Zastupitelstvo obce Veřovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
1/1

určuje ověřovatele zápisu ve složení: Jaroslav Kocián, Tomáš Gold

1/2

schvaluje program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
1. Zahájení, ověření schopnosti usnášet se
2. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
3. Složení slibu
4. Schválení programu
5. Volba návrhové komise
6. Volba starosty a místostarosty
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru
8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
9. Schválení výsledku výběrového řízení na projekt "Realizace úspor energie - ZŠ
Veřovice"
10. Diskuze
11. Závěr

1/3

volí návrhovou komisi ve složení: Mgr. Renata Štěpánová, František Černoch

1/4

schvaluje volbu jednoho místostarosty

1/5

určuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkcí starosty a
místostarosty budou členové zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněni

1/6

schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty obce

1/7

volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích starostu obce pana Břetislava
Piteráka, Veřovice 546

1/8

volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích místostarostu obce pana Martina
Fojtíka,Veřovice 568

1/9

zřizuje v souladu s § 84, odst. 2, písm. l) pětičlenné výbory kontrolní a finanční

1/10

volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích předsedu finančního výboru
Bc. Gabrielu Lošákovou, Veřovice 571

1/11

volí v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) zákona o obcích předsedu kontrolního výboru pana
Ing. Ondřeje Matúše, Veřovice 387

1/12

ukládá předsedovi finančního výboru Bc. Gabriele Lošákové předložit zastupitelstvu
obce návrh kandidátů na členy finančního výboru na příštím zasedání k provedení volby

1/13

ukládá předsedovi kontrolního výboru panu Ing. Ondřeji Matúšovi předložit zastupitelstvu
obce návrh kandidátů na členy kontrolního výboru na příštím zasedání k provedení volby

1/14

v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 540,00 Kč měsíčně od data 1.1.2015

1/15

v souladu s § 77 a § 84 odst.2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
předsedy výboru zastupitelstva ve výši 1.300,00 Kč měsíčně ….... od data 1.1.2015
a člena výboru zastupitelstva ve výši
1.060,00 Kč měsíčně ..….. od data 1.1.2015

1/16

schvaluje výsledek výběrového řízení na projekt „Realizace úspor energie - ZŠ Veřovice“ a
uzavření kupní smlouvy s firmou PONTINAGAS s.r.o., se sídlem Sokolovská 570,
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 49435990, DIČ: CZ 49435990 za cenu 2,105.839,00 Kč
bez DPH.

1/17

ukládá starostovi obce uzavřít kupní smlouvu na projekt "Realizace úspor energie - ZŠ
Veřovice" v termínu do 10.11.2014 s firmou PONTINAGAS, s.r.o. se sídlem
Sokolovská 570, 686 01 Uherské Hradiště, IČ: 49435990, DIČ: CZ 49435990 za
cenu 2,105.839,00 Kč

Ing. Břetislav Piterák
starosta obce

Vyvěšeno dne: 05.11.2014
Sejmuto dne: 20.11.2014

Martin Fojtík
místostarosta obce

