USNESENÍ
z ustavujícího jednání Zastupitelstva obce Dobrá
konaného dne 06.11.2014, společenský sál Základní školy Dobrá
ZASTUPITELSTVO OBCE DOBRÁ
I. u r č u j e
1. ověřovatele zápisu: Ing. Drahomíru Gongolovou ( Sdružení KDU-ČSL)
Libora Mlčáka (Občané pro občany)
II. s ch v a l u j e
1. program ustavujícího jednání Zastupitelstva obce Dobrá
2. jednací a volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dobrá
3. tříčlennou volební komisi ve složení: Martina Gorošová
Marcela Kolková
Markéta Řízková
4. veřejnou volbu
5. funkci starosty a místostarosty jako uvolněnou
6. počet členů kontrolního a finančního výboru na 5
III. v o l í
1. návrhovou komisi ve složení: Ing. Antonín Gryžboň (Sdružení KDU-ČSL)
Ing. Tomáš Chýlek (Občané pro občany)
2. na funkci starosty obce Dobrá Ing. Jiřího Carbola (sdružení KDU-ČSL)
3. na funkci místostarosty Mgr. Milana Stypku (Občané pro občany)
4. na funkci člena Rady obce Dobrá Ing. Drahomíru Gongolovou (Sdružení KDU-ČSL)
Libora Mlčáka (Občané pro občany)
Tomáše Vojtoviče (ČSSD)
5. na funkci předsedy kontrolního výboru Jiřího Kaňoka (KSČM)
6. na funkci předsedy finančního výboru Ing. Drahomíru Gongolovou (KDU-ČSL)
7. členy kontrolního výboru Ing. Ludmilu Baranovou (Nezávislí)
Pavla Peterka
Ing. Jana Krupu
Magdu Otčenáškovou
8. členy finančního výboru Ing. Josefa Karáska
Bc. Lukáše Krupu
Tomáše Vojtoviče (ČSSD)
Lukáše Vláčila
IV. s t a n o v i l o
1. dle § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením vlády č. 375/2010 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, výši měsíční odměny pro neuvolněné členy Zastupitelstva obce Dobrá, ode
dne 6.11.2014 takto:
člen zastupitelstva
660,- Kč
člen zastupitelstva, člen výboru nebo komise
2.040,- Kč
člen zastupitelstva, předseda výboru nebo komise
2.220,- Kč
člen zastupitelstva, člen rady
2.570,- Kč
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člen zastupitelstva, člen rady, člen výboru nebo komise
člen zastupitelstva, člen rady, předseda výboru nebo komise

Ing. Jiří Carbol
starosta obce

3.950,- Kč
4.130,- Kč

Mgr. Milan Stypka
místostarosta
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