Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Datum: 4. listopadu 2014
Začátek: 18:00
Konec: 19:00
Místo: Hotel Říčky
Přítomni: Ing. Jaroslav Kuchta, Jiří Soběslav, Miroslav Bárnet, Martina Fusková, Milan Fusko
Nepřítomni: -------



Ustavující zasedání ZO zahájil Ing. Jaroslav Kuchta. Zasedání bylo svoláno dosavadním
starostou dne 24. 10. 2014. Informace o konání byla vyvěšena na úřední desce obecního
úřadu dne 24. 10. 2014. Tj. 7 dní před ustavujícím zasedáním, tedy v souladu s ustanovením
§ 91 a § 93 zákona o obcích.



Bylo přítomno 5 zastupitelů z pětičlenného zastupitelstva, tedy 100%. ZO je usnášení
schopné.



Program ustavujícího zasedání ZO:
1. složení slibu zastupitelstva
2. určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. schválení jednacího řádu
4. volba starosty a místostarosty
5. zřízení finančního a kontrolního výboru
6. rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
7. volba zástupce do DSO Orlické hory
8. volba zástupce do Mikroregionu Rychnovsko
9. volba zástupce do Euroregionu Glacensis
10. diskuse
11. závěr
Proti programu nebylo námitek a pro bylo všech 5 členů ZO.



Slib přečetl Ing. Jaroslav Kuchta. Poté složili všichni členové ZO slib pronesením slova „slibuji“
a potvrdili svým podpisem.



Zapisovatelkou zápisu byla navržena Romana Macháňová (jednohlasně odsouhlaseno)



Ověřovateli byli navrženi Miroslav Bárnet a Milan Fusko (jednohlasně odsouhlaseno).



Program ustavujícího zasedání ZO byl jednohlasně odsouhlasen.



Volba starosty byla navržena veřejná (jednohlasně odsouhlaseno).
o

Jako starosta byl navržen Ing. Jaroslav Kuchta.
Hlasování: ……………………4x pro, 1x se zdržel (Ing. Jaroslav Kuchta)
Po tomto hlasování bylo předáno slovo novému starostovi.



Volba místostarosty byla navržena stejným způsobem jako volba starosty.



Jako místostarosta byl navržen Jiří Soběslav.
Hlasování: ……………………4x pro, 1x se zdržel (Jiří Soběslav)



Starostou bylo navrženo zřízení finančního a kontrolního výboru – jednohlasně odsouhlaseno.



o

Finanční výbor:
Předsedou byl navržen: Martina Fusková (5x pro)
Členy finančního výboru: Minářová Jana, Kohoutek Josef (5x pro)

o

Kontrolní výbor:
Předsedou byl navržen: Milan Fusko (5x pro)
Členy kontrolního výboru: Růžena Chudá, Luděk Jiroud (5x pro)

ZO jednohlasně odhlasovalo, že funkce starosty a místostarosty bude neuvolněná.
Výše jednotlivých odměn pro níže uvedené funkce byla navrhnuta takto:
o

Starosta
Návrh:
17000,- Kč Jednohlasně odsouhlaseno

o

Místostarosta
Návrh :
7 500,- Kč (5x pro)

o

Předseda výboru
Návrh:
1000,- Kč (5x pro)

o

Člen OZ
Návrh:
450,- Kč (5x pro)



Výše jednotlivých odměn pro výše uvedené funkce jsou platné od 4.11.2014.



volba zástupce do DSO Orlické hory
Byl navržen Ing. Jaroslav Kuchta
4x pro, 1x se zdržel (Ing. Jaroslav Kuchta)



volba zástupce do Mikroregionu Rychnovsko
Byl navržen Ing. Jaroslav Kuchta
4x pro, 1x se zdržel (Ing. Jaroslav Kuchta)



volba zástupce do Euroregionu Glacensis
Byl navržen Ing. Jaroslav Kuchta
4x pro, 1x se zdržel (Ing. Jaroslav Kuchta)

Zapisovatel: Romana Macháňová
Ověřovatelé: Miroslav Bárnet a Milan Fusko

Usnesení č. 6/2014/1 z ustavující zasedání
zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách
konaného
dne 4. 11. 2014 na Hotelu Říčky
Obecní zastupitelstvo po projednání:


a) volí v souladu s § 84, zákona o obcích:
1. Starostu obce pana Ing. Jaroslava Kuchtu
2. místostarostu obce pana Jiřího Soběslava
3. zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor
4. jmenuje do funkce předsedy finančního výboru paní Martinu Fuskovou a členy výboru
jsou Minářová Jana, Kohoutek Josef
5. jmenuje do funkce předsedy kontrolního výboru pana Milana Fuska a členy výboru
jsou Růžena Chudá, Luděk Jiroud
6. pověřuje zastupováním obce:
pana Jaroslava Kuchtu pro jednání ve sdružení Euroregionu Glacensis, dobrovolném
svazku obcí Mikroregionu Rychnovsko a DSO Orlické hory



b) schvaluje v souladu s:
o



§ 72, zákona o obcích odměny zastupitelů obce

c) bere na vědomí:
o

složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

Usnesení zastupitelstva bylo schváleno pěti hlasy zastupitelů.

Starosta: Ing. Jaroslav Kuchta

místostarosta: Jiří Soběslav

