
Usnesení 

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Třešňovec 

konaného dne 8.11.2010 

              Zastupitelstvo obce usnesením č.: 

36/10    určilo ověřovateli zápisu p. Jaroslava Hejkrlíka a ing. Lubomíra Cinka, zapisovatelkou  

             PhDr.  Jaroslavu Cvrčkovou 

37/10    souhlasilo s doplněním programu o tyto body: ustavení komisí, rozpočtové změny, zápis                    

             z dílčího přezkoumání hospodaření 

38/10    schválilo navržený program 

39/10    určilo, že pro výkon funkce starosty obce  bude v souladu s §84 odst. 2 písm. k, zákona o    

             obcích člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn 

40/10    schválilo tajnou volbu starosty a místostarosty 

41/10    zvolilo starostou p. Jiřího Marka st., bytem Horní Třešňovec 127 

42/10    zvolilo místostarostkou PhDr. Jaroslavu Cvrčkovou, bytem Horní Třešňovec 24 

43/10    zřídilo finanční a kontrolní výbor, oba tříčlenné 

44/10    zvolilo předsedou finančního výboru pana Jana Duška 

45/10    zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Petra Černohorského 

46/10    zvolilo členy finančního výboru – paní Danu Mačátovou a pana Petra Jiráska 

47/10    zvolilo členy kontrolního výboru – pana Václava Melezínka a pana Jiřího Dvořáka ml. 

48/10    stanovilo v souladu s §72 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb.  výši odměn za   

             výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva 

49/10    schválilo podpisové právo pro nakládání s finančními prostředky obce pro J.Marka,  

             J. Cvrčkovou, J. Duška a D. Dvořákovou 

50/10    vzalo na vědomí vyhlášení inventarizace k 30.11.2010 

51/10    zvolilo předsedou inventarizační komise pana Jaroslava Hejkrlíka a další členy inv. komise 

 

 



 

52/10    schválilo ustavení výborů a zvolilo jejich předsedy:  

             stavební výbor: 

             Předseda : pan Jaroslav Hejkrlík  

             sociální výbor: 

             Předsedkyně: paní Mária Dušková 

             kulturní výbor: 

             Předseda : pan Ing. Lubomír Cink, 

             sportovní výbor: 

             Předseda : pan Tomáš Holeček 

             výbor životního prostředí: 

             Předseda : pan Milan Kopecký 

 

53/10    schválilo členy výborů: 

 členové stavebního výboru: pan Emil Faltejsek, pan Libor Bílý. 

 členky sociálního výboru: paní Alena Martínková, paní Lidmila Šebrlová 

 členky kulturního výboru: PaeDr. Lenka Marková, paní Gabriela Pechancová 

 člen sportovního výboru: pan Milan Kopecký, pan Miroslav Šebrle 

 členové  výboru životního prostředí: pan Josef Šilar, pan Milan Langr 

 

54/10    vzalo na vědomí rozpočtové změny č. 3, 4 

55/10    vzalo na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 bez výhrad 

 

 

Dne: 8.11.2010   Zapsala:    J. Cvrčková ……………………  

                               Ověřili:     J. Hejkrlík ……………………… 

                      L. Cink ………………………… 

 

Vyvěšeno: 11. 11. 2010 

Sejmuto:    26. 11. 2010 


