Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce
Dlouhá Stráň ze dne 10.11.2010
Č. 1
---------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo obce po projednání :

1. volí v souladu s §84 odst.1 zákona o obcích
starostou obce pana Jiřího Perďocha

místostarostou obce pana Miroslava Prchlíka

2. schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích předložený jednací řád
zastupitelstva obce na období 11/2010 až 11/2014

3. bere na vědomí složení slibu zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2
zákona o obcích

V Dlouhé Strání dne 10.11.2010
Zapsala : Fojtíková

Jiří Perďoch
starosta obce

Miroslav Prchlík
místostarosta obce

Usnesení z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce
Dlouhá Stráň ze dne 10.111.2010 č. 2
--------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce schvaluje:
1.Návrhovou komisi ve složení Bilová Blanka a Mirosloav Prchlík
2. Určené ověřovatele zápisu ing. Babniče Drahomíra a Karla Leznu
3.Návrh programu dnešního jednání
4.volbu starosty a místostarosty obce viz samostatná příloha
5.Způsob vykonávání funkce starosty a místostarosty a to jako funkce neuvolněné
6.způsob volby starosty a místostarosty a to veřejnou aklamací
7.volbu předsedů jedno tlivých výborů a to :
Předsedou finančního výrobu volí paní Vlastu Kostelanskou
a členy výboru volí Jarmilu Gábrhelíkovou a Jana Trýsku
Předsedou kontrolního výboru volí ing. Drahomíra Babniče
a členy výboru volí pana Zdenka Kostelanského a Moniku Janáčkovou
Předsedou kulturního výboru volí paní Blanku Bilovou
a členy tohoto výboru volí Vlastu Perďochovou a Bronislavu Trýskovou
Předsedou stavebního výboru volí pana Miroslava Prchlíka
a členy tohoto výboru pana Stanislava Tarabáše a Miroslava Selčana
8.Odměňování členů zastupitelstva obce v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 20/2009
o odměnách za výkon funkcí členů zastupitelstva v platném znění s platností od 1.11.2010
Starosta obce

10.440,- Kč

Místostarosta obce

8.820,- Kč

Členové ZO + předsedové jednot.výborů

1.060,- Kč

9.rozpočtové opatření č. 4 dotace na volby do ZO + Senátu Parlamentu ČR ve výši 30.680,- Kč
a to v příjmové i výdajové části rozpočtu.
10.Předložený návrh usnesení

Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1.Zprávu předsedkyně OVK , kterou ověřuje platnost voleb do zastupitelstva obce Dlouhá Stráň
2.Složení slibu členů zastupitelstva obce Dlouhá Stráň zvolených do ZO pro období 11/2010 až
11/2014
Zastupitelstvo obce ukládá :
1.předkládání materiálu k veřejným zasedáním v předstihu ( 7 dní )
Úkol : starosta

termín trvalý

2.rozepisovat členění paragrafu a položek při čerpání rozpočtu- názvy jednotlivých kapitol
Úkol – účetní obce

termín – trvalý

3.rozesílat informace o dění v obci na adresy e-mailu nebo SMS
Úkol : starosta

na základě písemných
požadavků občanů

V Dlouhé Stráni dne 10.11.2010
Zapsala : Fojtíková

Jiří Perdoch
Starosta obce

Miroslava Prchlík
Místostarosta obce

