Obec Kladno
Kladno 84, 539 01 Hlinsko 1
___________________________________________________________________________

Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kladno,
konaného dne 31. 11. 2018, od 18:30 hodin v budově OÚ Kladno 84
1.

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

a) Obecní zastupitelstvo konstatuje, že podle prezenční listiny (příloha č.1) bylo přítomno všech 7
zvolených členů zastupitelstva a zastupitelstvo je usnášeníschopné
b) kontrolu osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Kladno proběhla bez zjištěných vad.
c) složení slibu členů zastupitelstva obce podle § 69 odst. 2 zákona o obcích. Listina prokazující
složení slibu člena zastupitelstva obce je přílohou č.2 tohoto usnesení.
d) návrh a schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
e) schválení návrhu programu jednání ustavujícího zasedání ZO

2.

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

výkon funkcí starosty a místostarostů jako neuvolněné funkce.
ustanovení dvou místostarostů obce.
způsob volby starosty a místostarostů veřejným hlasováním.
volbu starosty a místostarosty v souladu s § 84. odst. 2 zákona o obcích
1. starostou obce byl zvolen pan Jaroslav Drahoš
2. 1. místostarostou byla zvolena paní Eva Pejchová
3. 2. místostarostou byla zvolena paní Simona Vašulínová
e) zřízení výborů a jmenování předsedů výborů v souladu s § 84, odst. 2 zákona o obcích zastupitelstvo zřizuje výbory kontrolní, finanční a kulturní a zvolilo předsedy výborů:
1. Kontrolní výbor předseda: Zdeněk Hlavatý
2. Finanční výbor předseda: Lukáš Pavlík
3. Kulturní výbor předseda: Alena Talácková
f) jmenování členů výborů - Zastupitelstvo obce odkládá volbu členů výborů z důvodu nedostatku
kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání, návrhy na doplnění předloží předsedové
výborů.
g) měsíční odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva v souladu s § 72 a § 84 odst.
2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, v samostatné příloze č.3.
 odměny budou poskytovány od následujícího dne po dni konání ustavujícího zasedání, tj.
od 1.11.2018.
 při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna.
 v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát bude odměna náležet ode dne
složení slibu.
a)
b)
c)
d)
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3.

Organizační věci:

a) Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 4 a r.o. č. 5 bez výhrad.
b) Zastupitelstvo ruší interní směrnici č.2 z 9.6.2017 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
c) Schvaluje uzavření smlouvy na položení kabelu veřejného osvětlení s firmou HUKY s.r.o.
Elektro Hlinsko.
d) Zastupitelstvo schválilo pro starostu obce limit na podepisování dílčích opatření pro
mimořádné a nepředvídané situace do výše 50 000 Kč.

V Kladně dne 1.11.2018

místostarosta: Mgr. Pejchová Eva
místostarosta: Simona Vašulínová
starosta: Jaroslav Drahoš

Přílohy:
1. Prezenční listina
2. Slib členů obecního zastupitelstva
3. Odměny neuvolněných členů OZ podle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Vyvěšeno na ÚD obce: 1.11.2018
vyvěšeno dle Správního řádu na elektronické úřední desce dne: 1.11.2018

sejmuto:
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