Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dolní Kralovice
konaného dne 30.10.2018
Usnesení č. ZO-5/2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Složení slibu všemi členy zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích
2. Informaci o výpovědi smlouvy o zajištění závodního stravování podanou
firmou MUBEA k 30.1.2019.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Ověřovateli zápisu p. Josefa Dvořáka a p. Romana Pospíšila a zapisovatelkou
pí. Zdenu Peškovou.
2. Návrhovou komisi ve složení: pí. Ing. Radka Pitliaková, pí. Ivana Nováková
a p. Antonín Navrátil.
3. Program ustavujícího zasedání – příloha č. 1 k zápisu.
4. Pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn (v souladu s § 84 odst. 2, písm. k) zákona o obcích) od 1.1.2019,
do té doby od 1.11.2018 do 31.12.2018 bude neuvolněn.
5. Pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn (v souladu s § 84 odst. 2, písm. k) zákona o obcích) ode dne zvolení
do této funkce do 31.12.2018, od 1.1.2019 bude neuvolněn.
6. Zvolení jednoho místostarosty.
7. Tajnou volbu starosty, místostarosty a členů rady a aklamací volbu
předsedů a členů výborů a komisí.
8. Volební komisi ve složení p. Miroslav Nekola, p. Michal Janeček a pí. Jana
Koubková.
9. ZO volí starostou obce p. Ing. Petra Košťála.
10. ZO volí místostarostou obce p. Antonína Baštu.
11. ZO volí členy rady p. Oldřicha Bíma, p. Ing. Romana Nekolu
a p. Ing. Ladislava Vrkoslava.
12. Zřízení tříčlenného kontrolního výboru a tříčlenného finančního výboru.
13. ZO volí předsedou kontrolního výboru pí. Ing. Radku Pitliakovou.

14. ZO volí členy kontrolního výboru p. Miroslava Nekolu a pí. Janu Koubkovou.
15. ZO volí předsedou finančního výboru p. Ing. Ladislava Vrkoslava.
16. ZO volí členy finančního výboru p. Romana Pospíšila a p. Ing. Jakuba Holbu.
17. Zřízení tří komisí - tříčlenné komise pro byty, výstavbu a rozvoj obce;
pětičlenné komise pro kulturu, sport a volnočasové aktivity a tříčlenné
komise pro životní prostředí.
18. ZO volí předsedou komise pro byty, výstavbu a rozvoj obce p. Josefa
Dvořáka.
19. ZO volí členy komise pro byty, výstavbu a rozvoj obce p. Oldřicha Bíma
a p. Ing. Romana Nekolu.
20. ZO volí předsedou komise pro kulturu, sport a volnočasové aktivity
p. Michala Janečka.
21. ZO volí členy komise pro kulturu, sport a volnočasové aktivity pí. Lenku
Novákovou, p. Milana Zelenku, p. Jaromíra Mareše a p. Jana Říhu.
22. ZO volí předsedou komise pro životní prostředí pí. Ivanu Novákovou.
23. ZO volí členy komise pro životní prostředí p. Antonína Navrátila
a pí. Martinu Bakulovou.
24. ZO v souladu s § 72 odst.2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví
odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce dle
nařízení vlády 318/2017 Sb. ve výši dle předloženého návrhu – příloha č. 2
k zápisu – s platností ode dne 1.11.2018 a v případě náhradníka ode dne
prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
25. ZO na základě žádosti manželů J.B. a L.B. o zrušení zástavního
a předkupního práva na objektu nákupního střediska Dolní Kralovice,
nám. L. Svobody 7, z důvodu plánovaného prodeje, ukládá starostovi
a místostarostovi obce prověřit možnost zachování předkupního práva obce
na objektu nákupního střediska i pro budoucího kupujícího. ZO o žádosti
rozhodne na příštím zasedání.

