Obec Bítovany
Usnesení č. 1
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bítovany
konaného dne 10.11.2010
Zastupitelstvo obce :
A) bere na vědomí
- složení slibu všemi sedmi členy zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb.,
o obcích, v platném znění
- zřízení komise stavební a životního prostředí a jmenování předsedy Pavla Součka
- zřízení komise sociální a kulturní a jmenování předsedkyně Olgy Dvořákové
- zřízení komise pro sport a práci s mládeží a jmenování předsedy Davida Dvořáka
B) schvaluje
1.1 ověřovatele zápisu Pavla Součka a Olgu Dvořákovou a zapisovatelku Ing. Evu Jonášovou,
návrhovou komisi ve složení David Dvořák a Marcela Machačová
1.2 program zasedání
1.3. volbu pouze jednoho místostarosty a to neuvolněného
1.4. výkon funkce starosty jako neuvolněnou funkci
1.5. tajnou volbu starosty a místostarosty a volební řád pro tyto volby
1.6. volbu členů volební komise ve složení RNDr. Jiří Mohl, Jana Čechlovská a Ing. Eva Jonášová
1.12 odložení volby členů kontrolního a finančního výboru na nejbližší zasedání ZO
1.18 rozpočtové opatření č. 3/2010 , příjmy 1 285 391 Kč, výdaje 1 158 362 Kč. Převod vlastním
fondům 430 000 Kč.
C) zřizuje
1.9 finanční výbor a kontrolní výbor v počtu 3 členů , podle § 84 odst. 2 písmena l) zákona o obcích
D) vollí
1.7. v souladu s § 84 odst. 2, písmenem m) zákona o obcích č. 128/2000Sb., v platném znění
starostou obce
Ing. Bc. Jaromíra Pražana
1.8. v souladu s § 84 odst. 2, písmenem m) zákona o obcích č. 128/2000Sb., v platném znění
místostarostkou obce
Ivu Procházkovou
1.10 předsedkyní finančního výboru Vladimíru Fouskovou, podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích
1.11 předsedkyní kontrolního výboru Marcelu Machačovou , podle § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích
E ) stanovuje
podle § 84 odst. 2 písm. n) odměnu neuvolněným členům zastupitelstva obce
předsedy komise
V Bítovanech dne 10.11.2010
Iva Procházková
místostarostka

Ing. Bc. Jaromír Pražan
starosta
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