Usnesení z 1. ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva Městysu Kácov konaného dne
1.11.2018 od 18,00 hod. v obřadnísíni radnice.
Zastupitelstvo Městysu Kácov bere na vědomí:

1- složení slibu 8 členů zastupitelstva podle $ 69 odst. 2 zákona o obcích
2 - neúčast člena zastupitelstva obce p. Jaroslava Buchala, který se bez omluvy nezúčastnil
dnešního zasedání zastupitelstva Městyse Kácov. Dle $ 83 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění, je člen zastupitelstva obce povinen zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce,
popřípadě jiných orgánů, je — li jejich členem, plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy
občanů obce a jednat a vystupovattak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.

Zastupitelstvo Městysu Kácov schvaluje:
3— ověřovateli zápisu p. Zdeňka Pěkného a p. Martina Srba a zapisovatelku p. Marii Mouchovou
4— navržený program ustavujícího zasedání
5 - zvolení jednoho místostarosty

6 - aby funkce místostarosty obce byla vykonávaná jako neuvolněná
7 - aby funkcestarosty byla vykonávanájako uvolněná ve smyslu $ 71 zákona o obcích
8 - aby volbastarosty a místostarosty proběhla veřejným hlasováním
9 — starostku Městysu Kácov Mgr. Soňu Křenovou ve volebním období 2018 - 2022

10 — místostarostku Městysu Kácov Ing. Janu Pěknou ve volebním období 2018 - 2022
11 - zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. Oba výbory budoupětičlenné.
12- předsedkyni finančního výboru p. Petru Srbovou

13 - členy finančního výboru p. Zuzanu Šustovou, Ing. Karla Kymlu, Aleš Matějka, Drahuše
Miláčková

14 - předsedu kontrolního výboru p. Jana Koláře

15 - členy kontrolního výboru p. Renatu Albrechtovou,p. Ivanu Vaníkovou, MUDr. Jana
Křivského a p. Jana Kose
16 - v souladu s $ 72 zákona o obcích a Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů

zastupitelstev územních samosprávních celků, stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného

člena zastupitelstva obce ve výši 500,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována od 2. 11.

2018.

17 - v souladu s $ 72 zákona o obcích a Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávních celků, poskytována měsíční odměna za výkon funkce
předsedy finančního a kontrolního výboru ve výši 1 340,- Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována od 2.11.2018.
18 - v souladu s $ 72 zákona o obcích a Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávních celků, poskytována měsíční odměna zavýkon funkce
místostarosty městysu ve výši 11 000,- Kč. Odměna bude poskytována od 2. 11. 2018.
19 - aby dispoziční právo k účtům městysu měli Mgr. Soňa Křenová, Ing. Jana Pěkná, Drahuše
Miláčková a Jan Kolář
20 — Jednací řád zastupitelstva Městysu Kácov platný od 1.11.2018

Zapisovatelka:

Marie Mouchová

Ověřovatelé:

Zdeněk Pěkný
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Martin Srb

Mgr. Soňa Křenová
starostka Městysu Kácov

Ing. Jana Pěkná
místostarostka Městysu Kácov

Přílohy zápisu:

1) Prezenční listina

2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

3) Zveřejněná informace o konáníustavujícího zasedání podle $ 93 odst. 1 zákona o obcích

