Usnesení z usíavujícíltozasedání
za stup

iíelstva m ěsíys e Lib lín
dne 30.

l0.2018

Usnesení č. 2018-0l
ZastuPitelstvo městyse Liblín rrrěuje ověřovateli zápisu pana Y ác\ava Peterku a paní Milenu Spumou
a zapisovatelem Ester Lalákovou.
Pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Usnesení č. 2018-02

^

zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje následující program ustavujícího zasedáai:
Určeníověřovatelů zápisu (§ 95 odst, 1 zákona o obcích) a zapisovatele

1)

2) Schválení programu

Volba starosty

3)

a místostarosty

a) určenípoětu místostaíostů
b) určenízpůsobu volby starosty a místostaíosty
c) volba starosty

d) volba místostarosty

4) Zřízení ťtnančníhoa kontrolního výboru
a) určenípočtu členůfinaněního a kontrolního výboru

b) volba předsedy finančníhovýboru
c) volba předsedy kontrolního qý,boru
d) volba členůfinančníhovýboru
e) volba členůkontrolního

.-',

5)

qiboru

Zřizeni qýboru pro životníprostředí, sociáního a kultumího výboru a správního výboru
a) urěení počtu členůqýboru pro životníprostředí, sociálního a kulturního qýboru
a správního 1,1ýboru

b) volba předsedy 1ýboru pro životníprostředí
c) volba předsedy sociálního a kultumího 1.1ý,boru
d) volba předsedy správního l"ýboru
e)

volba členůqiboru pro životníprostředí

f) volba členůsociáního a kultumího qýboru
g) volba členůsprávního výboru

6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a neuvolněných ělenů zastupitelstva (§ 72 zákona
o obcích)
7) Diskuse

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č, 2018-03
Zastupitelstvo městyse Liblín schválilo zvolení jednoho místostarosty,

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č, 2018-04
ZasÍr'Pitelstvo městYse Liblína schvaluje veřejné hlasování
uvedeným v jednacím řádu

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

o volbě starosty a místostaíostypostupem

0.

Usnesen{ č. 2018-05

zastupitelstvo městyse Liblín volí na uvolněnou funkci starosty paní Ester Laliákovou.
Pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Usnesení č, 2018-06
ZastuPitelstvo městYse Liblín volí na neuvolněnou funkci místostarosty paní pavlínu
štěpánkovou.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 2018-07
Zastupitelstvo městyse LiblÍn zřizuje finančnívýbor a kontrolní výbor. oba výbory
budou tříčlenné.
Pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

asnesení č, 2018-08
zastupitelstvo městyse Liblín volí předsedou finančníhovýboru pana václava petelku.
Dro 7, proti 0, zdrželi
se 0.

Usnesení č. 2018-09

zastupitelstvo městyse Liblín volí předsedou kontrolního výboru pana pavla H]avsu.
Pro 7, proti 0, zdrželi se 0.

Usnesení č. 2018-10

ZastuPitelstvo městYse Liblin
kratochvíla.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

volí ěleny finaněního výboru paní Milenu Spurnou a pana Vladislava

Usnesení č. 2018-11
ZastuPitelstvo městyse Liblín volí členy kontrolního výboru paní Milenu Spumou a pana Jaroslava Hlavsu.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 2018-12
ZastuPitelstvo městyse Liblín zřizuje výbor pro životrríprostředí, sociální a kultumí qýbor a správní rnýbor.
Všecbny výbory budou tříčlenné.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 2018-13
ZastuPitelstvo městyse Liblín volí předsedou qy'boru pro životníprostředí pana Jaroslava Hlavsu,

_!ro

7,

rroti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 2018-14
ZastuPitelstvo městyse Liblín volí předsedou sociálního a kultumiho qiboru paní Milenu Spumou,

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 2018-15
zastupitelstvo městyse Liblín volí předsedou správního ql,boru pana vladislava kratochvíla.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č, 2018-16

-{astuPitelstvo městyse Liblín volí členy qýboru pro životníprostředí pana Yérclava Peterku a pana
y'ladislava kratochvíla.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usneseníč.20I8-17
ZastuPitelstvo městyse Liblín volí ěleny sociá.lního a kultumího výboru pana Jaroslava Hlavsu a pana
Pavla Hlavsu.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 2018-18
Zastupitelstvo městyse Liblín volí členy správního qýboru pana Václava Peterku a pana Pavla Hlavsu.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 2018-19

ZastuPitelstvo městyse Liblín stanovuje odměnu za výkon uvolněných a neuvolněných členůzastupitelstva

takto:

Měsíění odměny zastupitelů městyse Liblín od
30.10.2018

NaříZení V|ády č, 31812017 Sb. o Výšj
odměn zastupitelsteV územn ích
Výše odměny
počet obvvatel - do 300
k 1,1,20,18 260+13
1) starostka

výše odměnv

13 000,00

19 709.00

2 190,00

1095,00
2 190,00
1825,00

36 499,00

3) člen ZastUpitelstva
4) předseda VýborU
5) člen Výboru, komise

655,00

Souběh funkci - předseda výboru

+

ólen
4 015,00

souběh funkcí - předseda Výboru + 2
čien Výboru/komise 2190 + 655+655

Pro

V

7,

proti

0,

zdrželi se

3 500.00

r"

0.

Liblíně dne 30. 10. 2018

Zapisov atel: Ester Laláková

ověřovatelé:

václav peterka,

// z,^

Milcr-ra Spurnlt

4 Á
:

maximální

návrh odměnv

r.,..,.

dne 30. 10. 2018

dne 30. l0.

20l8

5 840.00

