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Usnesení z ustavujícího zasedání  

Zastupitelstva obce Podolí, 

konaného dne 10.11.2014  

 Zastupitelstvo obce Podolí vzalo na vědomí složení slibu všech členů zastupitelstva Obce Podolí 

bez výhrad.  

 

1. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo jako ověřovatele zápisu paní Zuzanu Kubáňovou a pana  

   Pavla Podškubku, jako  zapisovatele pana Ing. Vladimíra Manu. 

 

2. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo  následující program ustavujícího zasedání: 

 
1. Schválení ověřovatelů a zapisovatele zápisu 

2. Schválení programu  

3. Volba starosty a místostarosty  

- určení počtu místostarostů 

- určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích) 

- určení způsobu volby starosty a místostarosty 

- nominace do funkce starosty a místostarosty obce 

- volba starosty 

- volba místostarosty 

4. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

- určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 

- volba předsedy finančního výboru 

- volba předsedy kontrolního výboru 

- volba členů finančního výboru 

- volba členů kontrolního výboru 

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o obcích)  

6. Smlouva o právu provedení stavby na pozemku parc. č. 2598/3 v k.ú. Podolí nad Olšavou s majiteli tohoto 

pozemku (prodloužení vodovodu do průmyslové zóny Veliké) 

7. Schválení smluv se SFŽP na akce Tůně a mokřady, Mokřady II SO 04 a Mokřady III SO 05. 

8. Závěr 

 

3. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo počet místostarostů Obce Podolí -  jeden. 

 

4. Zastupitelstvo obce Podolí v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schválilo, že pro     

    výkon funkce starosty obce bude jeden člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn. 

 

5. Zastupitelstvo obce Podolí neschválilo na funkci starostky Obce Podolí paní  Ing. Jarmilu  

   Kasperovou.. 

 

6. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo na funkci starostky Obce Podolí paní Bc. Janu Rýpalovou. 

 

7. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo na funkci místostarostky obce Podolí paní Ing. Jarmilu     

    Kasperovou. 

 

8. Zastupitelstvo obce Podolí zřídilo finanční výbor. Výbor bude tříčlenný. 

 

9. Zastupitelstvo obce Podolí zřídilo kontrolní výbor. Výbor bude tříčlenný. 
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10. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo jako  předsedu  finančního výboru pana Ing. Vladimíra    

Manu. 

 

11. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo jako  předsedu  kontrolního výboru panu Ing. Jaromíra 

Hastíka. 

 

12. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo jako  členy finančního výboru paní Zdeňku Ježíkovou a   

     pana  Jaroslava Míška. 

 

13. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo jako  členy kontrolního výboru paní Jarmilu Kovaříkovou a  

     pana Petra Frydrycha. 

 

14. 

1) Zastupitelstvo obce Podolí v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích schválilo 

měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto: 

místostarosta obce                                               19 240,- Kč, 

předseda výboru nebo komise                             900,- Kč, 

člen zastupitelstva bez dalších funkcí                460,- Kč. 

 

2) Zastupitelstvo obce Podolí v souladu s § 77 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích  

 schválilo poskytování  měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva  ode dne 

11.11.2014. 

 

 V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne složení slibu.  

 

V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce 

(starosty, místostarosty, předsedy výboru, předsedy komise) bude odměna náležet ode dne zvolení 

do této funkce.  

 

15. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo  uzavření smlouvy o právu provedení stavby na pozemku  

      parc. č. 2598/3 v k.ú. Podolí nad Olšavou s majitelitohoto pozemku s tím, že  pověřuje starostku     

obce k podpisu této smlouvy. 

 

16. Zastupitelstvo obce Podolí schválilo  uzavření smlouvy se SFŽP na akce Tůně a mokřady  

      v k.ú.Podolí, Mokřady II SO 04 a Mokřady III SO 05 s tím, že pověřuje starostku obce k podpisu  

      výše uvedených smluv. 

 

 

 

 

……………………………………                                 ……………………………………………... 

Bc. Jana Rýpalová, starostka obce                                   Ing. Jarmila Kasperová, místostarostka obce 

 

          

                                                                                    

 

 

 

 

 


