Usnesení z ustavujícíhozasedúní
zastupitelstvu městyse

Liblín

dne 3. 11. 2014

Usnesení č. 1/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín určuje ověřovateli zápisu Liškovou Pavlínu a Hlavsu Pavla a
zapisovatelem Ester Lalákovou.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 2/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín schvaluje následující program ustavujícího zasediní:
1)

Určeníověřovatelů zápisu (§ 95 odst. I zákona o obcích) a zapisovatele

2) Schválení programu
3)

Volba starosty

a místostarosty

a) určenípočtu místostarostů

b) určenízpůsobu volby starosty a místostarosty
c) volba starosty
d) volba místostarosty
4) Zřízení finančníhoa kontrolního výboru
a) určenípočtu členůfinančníhoa kontrolního

b) volba předsedy ťrnančníhovýboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členůťrnančníhovýboru

ýboru

e) volba členůkontrolního výboru
5) ZŤízenívýboru pro životníprostředí, sociálního a kulturního výboru a správního výboru
a) určenípočtu členůvýboru pro životníprostředí, sociálního a kultumího výboru

a správního výboru
b) volba předsedy výboru pro životníprostředí
c) volba předsedy sociálního a kulturního výboru
d) volba předsedy správního výboru
e) volba ělenů výboru pro životníprostředí

í) volba členůsociálního a kulturního výboru
g) volba členůsprávního výboru
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členůzastupitelstva (§ 72 zákona
o obcích)
7) Diskuse

Pro

7,

proti

0, zdrželi se 0.

Usnesení č. 3/2014
Zastupitel stvo městys e

Pro

7,

proti

Liblín schválilo

zv oleni j ednoho mí sto staro sty.

0, zdrželi se 0.

Usnesení č. 4/2014

Zastupitelstvo městyse Liblína schvaluje tajný způsob volby starosty
postupem uvedeným vjednacím řádu.

Pro

7,

proti

a

místostarosty

0, zdrželi se 0.

Usnesení č. 5/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín volí starostou paní Ester Lalákovou.

Pro

7,

proti

0, zdrželi se 0.

Usnesení č. 6/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín volí místostarostou paní Pavlínu Liškovou.

Pro

5,

proti 2, zdrželi se

0.

Usnesení č. 7/2014
Zastupitelstvo městyse
tříčlenné.

Pro

7,

proti

0,

Liblín zíizuje finančnívýbor a kontrolní výbor. Oba výbory

zdrželi se

budou

0.

Usnesení č. 8/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín volí předsedou finančníhovýboru pana Václava Peterku.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 9/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín volí předsedou kontrolního qiboru pana Pavla Hlavsu.

Pro

7,

proti 0, zdrželi se

0.

Usnesení č. 10/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín volí členy finančníhovýboru paní Milenu Spurnou a pana
Vladislava Kratochvíla,

Pro

7,

proti

0, zdrželi se 0,

Usnesení č. 1I/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín volí členy kontrolního výboru paní Milenu Spurnou a pana
Jaroslava Hlavsu.

Pro

7,

profi

a,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 12/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín zřizlje výbor pro životníprostředí, sociální a kultumí výbor a
správní výbor. Všechny výbory budou tříčlenné.

Pro

7,

proti 0, zdrželi se

0.

Usnesení č. 13/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín volí předsedou výboru pro životníprostředí pana Jaroslava
Hlavsu.

Pro

7,

proti

0, zdrželi se

0.

Usnesení č. 14/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín volí předsedou sociálního a kulturního výboru paní Milenu
Spurnou.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 15/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín volí předsedou správního výboru pana Vladislava Kratochvíla.

Pro

7,

proti

0, zdrželi se 0,

Usnesení č. 16/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín volí členy výboru pro životníprostředí pana Václava Peterku a

pana Vladislava Kratochvíla.

Pro

7,

proti 0, zdrželi se

0.

Usnesení č. 17/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín volí členy sociálního a kulturního výboru pana Jaroslava Hlavsu
apanaPavla Hlavsu.

Pro

7,

proti

0,

zdrželi se

0.

Usnesení č. 18/2014
Zastupitelstvo městyse Liblín volí členy správního qfboru pana Václava Peterku apana Pavla
Hlavsu.

Pro

7,

proti

0, zdrželi se 0.

Usnesení č. l9/20l4
Zastupitelstvo městyse Liblín stanovuje odměnu zavýkon neuvolněných členůzastupitelstva
takto:

Starosta: 60 oÁ z částky 27 425,00Kě + 600Á z příplatku podle počtu obyvatel, dle Přílohy č,
I knařízení vlády č. 3712003 Sb.
Místostarosta: 7 509,00 Kč + příplatek podle počtu obyvatel dle Přílohy č. 1 k nařízenívlády
ě.3712003 Sb.

Zastupitel vykonávající funkci předsed}, výboru a člena 2 výboru: 280,00 Kč (zastupitel; +
880,00 Kč (předseda výboru) + 570,00 Kč (člen výboru) + 570,00 Kč (člen výboru) +
příplatek podle počtu obyvatel dle Přílohy č. 1 k naŤízenívlády č. 3712003 Sb,

Pro

V

7,

proti

0, zdrželi se 0.

Liblíně dne 4. II.2014
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