UsNESENI

Z

u§tavujícího zasedání ZastuDitel§tva obce Bílov.
konaného dne 19.1,0.2022

Zastupitelstvo obce Bílov
1.) určuje
ověřovateli zápisu p.Tomáše Vlčka a p. Tomáše Housku a zapisovatelkou p. Pavlu
sikorovou

2.) schvaluje

progíam ustar,rrjícího zasedáni v podobě, jak byl zveřejněn v Informaci o konání
ustalujícího zasedáni a v Pozvánce pro členy zastupitelstva

3.) schvaluje
zvolení j ednoho místostarosty

4.) určuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce starosty obce
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn

5.) určuje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro výkon funkce místostarosty
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn

6.) schvaluje
volbu starosty a mistostarosty veřejně hlasováním

7.) volí
starostou obce

Bílov p. Zdeňka Fusika

8.) volí

místostarostkou obce Bílov p. Eu: Slezáčkovou

9.) zíizuje
finančnívýbor a kontrolní výbor.
10,) schvaluje

že výbory finančnía kontrolní budou tříčlenné

1 1

.) volí
předsedou finančníhovýboru p. Ladislava Trubianského

12.) volí
předsedou kontrolního výboru p. Tomáše Vlčka
1

3.) nebylo schváleno, že volí členy finančníhowýboru p. Tomáše Housku

14.) volí
ěleny finaněního výboru p. Zuzanu Horákovou a p. Tomáše Housku

a p, Janu

Vrbovou

15.) neby1o schváleno, že volí členy kontrolního výboru p. Rostislava

parvoničovou

Bialka

m1. a p.

Moniku

1ó.) volí
členy kontrolního výboru p. Rostislava Bialka ml. a p. Daniela Hynka

17.) schvaluje
v souladu s § 72, odst, 2, a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
1ýkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši:
2894,- Kě měsíčněneuvolněnj/rn členůmzastupitelstva obce za výkon funkce
předsedy výboru zastupitelstva,
2412,- Ké měsíčněneuvolněným členůmzastupitelstva obce za výkon funkce člena
výboru zastupitelstva,
a 1289,- Kč neuvolněnlilrn členůmzastupitelstva obce bez funkce.
odměna bude poskytována ode dne přijetí usnesení, tj. od 19.10.2022. V případě
nástupu náhradníka v pruběhu volebního období bude odměna poskytována ode dne
prvního zasedáni zastupitelstva, jehož se zúčastní,
18.) schvaluje
žev píipadésouběhu více funkcí u neuvolněného člena zastupitelstva obce se odměny
nesčítajía odměny budou poskytovány za nejvýše vykonávanou funkci
19.) schvaluje

žádost bývalého uvolněného místostarosty p. Rostislava Bialka o poskytnutí náhrady
za ner,yčerpanou dovolenou v počtl29,17 dnů, v částce, která se počítá postupem
podle § 81a), odst, 8 zákona o obcích

20.) schvaluje
wuživáni soukromého vozidla starosty a soukromého vozidla místostarostky pro
potřeby Obce a Obecního úřadu a poskytování cestovních náfuad v souladu s
vyhláškou é. 51112021 Sb. v platném znéni, av souladu s § 189, odst. 1 zákona ó,
26212006 Sb., zákoník práce, v platném znění, starostovi a místostarostce, s platností
od 19.10.2022, přičemžstravné bude poskytováno vždy v nejnižšísazbě.
21,) schvaluje
poskytování stravenek uvolněným členůmZastupitelstva obce
22.) schvaluje

kompetence starosty k provádění rozpočtových opatření v rozsahu dle přílohy

23.) bere na vědomí

rozpočtové opatřeni ó. 10/2O22 dle přílohy

V Bílově 19.10,2022

\]§

Eva Slezáčková
místostarostka

StaroSta

