
OBEC ŽDÍHEC

Usnesení Zastupítelstva obce Ždírec ze dne 5.4.2019

Zastupitelstvo obce na svém ustoNuý ícím zasedání přijalo následuýící usnesení:

Ověřťlo
Ž;:r:ffívšech5-tičlenůzástupitelstvaobce,kterýmibylizvoleni:
Antonín Kadlec, Hana Jelínková, Tomáš Moučka, Jarmila Hloušková, Zbyněk Zelenka

Určllo
Zapisov.aie{kou paní Evu Knorovou a cNěřovateli zápisu paní Ham Jelínkovou a pana
Karla Šmída.

3/19   Schválení programu ustwuiícimo iednání zastupitélstva obce_
Zastupitelstvo   obce   schwálilo  program  ustavuýícího  zasedání  v předloženém
znění.
Odpovídá: starostka                                                                                       Termín.. 30.4.2019

4/19   Určení uvolněných a neuv_oQligjě_ných _f iunkcí
Zastupitelstvo obce schwalu_ie, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce
nebude žádný člen zastupitelstva obce dlouhodobě uvolněn.
Odpovídá: starostka                                                                                      Termín:  30.4.2019

5/19   y_Q_lbg_ _stqr_9_s_Íy_a m_í_st_oslarosty
Zastupitelstvo obce Ždírec:
a)  sclwálilo veřejný způsob volby starosty a místostarosty
b!,"mo:,,l,:os#írsf:ts::roo:tcueo%círeež#íraencí#ď,ece
Odpovídá: starostka                                                                                      Termín: 30.4.2019

6/19   L:Ě_buury___zf lssíi±Élml_smf liiQ_bc_g_
Zastupitelstvo obce Ždírec :
a)  zvolilo předsedu f imančního výboru pama Tomďše Moučku

člerqi: Ewu Knorcrvou, Zuzam Kaďlecovou
b)  zvolilo předsedu kontrolního výboru pamí Jarmilu HlouškoNou

členy : Karla Šmída, Milana Rjampoucha
c)  zvolilo předsedu kulturnťho výboru pam Zbyňka Zelenku

člery.. PcNla Jelínka, Jo[roslorva Čadila
Odpov ídá: starostka Termín..  30.4.2019



7/19Stanoveníodměnneuvolněrimčlenůmws_Í!±nílek5_tpv±!flio_b!±e
Zastupitelstvo obce Ždírec v souladu s § 72 a § 84, písm. n) zdkona o obcích a
platného nařťzení vlády o odměňování členů zastupitelstev obcí schválilo
měsíční odměm za výkon funkce new)olněného člena zastupitelstva obce
následcNně..
NeuNolněný starostd ~ dle nařízení vlády č. 318/2017 v platném znění,
v maximální výši
Newolněný místostarosta ~ ve výši 11.500,-Kč hrubého/měsíčně
Předseda výboru -ve výši 2.200,-Kč/měsíčně

Tyto odměny se budou poskytovai ode dme přiýetí tohoto usnesení.
Odpovídá: starostka                                                                                      Termln: 30.4.2019

8/19   Podání žádosti_o dotaci z Lťbereckěho kra;Íe z Dotačnmo flondu -
Program   obnow venkova

Zastupitelstvo obce :
a)  scJ"álilo podání žádosti o dotaci z Programu obnow venkova - oblast

podpory - regionďlní rozvoú
b)  pověřilo starostku obce k podání žádosti o dotaci
Odpovídá: starostka

•Í,:.,!"Í-,;Í

•c-
Kadlec

Místostarosta obce Ždírec

Vyvěšeno..   8.4.2019
Sejmuto:      30.4.2019

Termín:  30.4.2019


