
USNESENÍ

z 1. zasedání Zastupitelstva obce Starý Kolín, konaného dne 09.11.2014 od 14 hodin na sále
Kulturního domu ve Starém Kolíně

Zastupitelstvo obce Starý Kolín
1/01/14 I. Schvaluje ověřovateli zápisu Mgr. Irenu Pánkovou a pana Radka Bašeho

2/01/14 I. Schvaluje následující program ustavujícího zasedání dle č.j. 232/2014
l) Volba starosty a místostarosty obce
a. Určení počtu místostarostů
b. Určení, které fůnkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě

uvolnění
c. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
d. Volba starosty
e. Volba místostarosty
2) Zřízeni finančního a kontrolního výboru
a. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b. Volba předsedy finančního výboru
c. Volba předsedy kontrolního výboru
d. Volba členů finančního výboru
e. Volba členů kontrolního výboru
3) RoZhodnuti o odměnách za výkon fůnkcí neuvolněných členů zastupitelstva
4) Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 7/2014
5) Návrh na schválení smlouvy se zhotovitelem díla - ,,Starý Kolín, studie

protipovodňových opatření"
6) Diskuse
7) Zpráva návrhové komise
8) Závěr

3/01/14 I. Schvaluje návrhovou komisi ve složení - předseda MIJDr. Spitzer PhD., MBA,
členové p. Němec a Be. Kubátová Krchová.

4/01/14 I. Schvaluje zvolení jednoho místostarosty pro volební období 2014 - 2018.

5/01/14 I. V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích schvaluje, že pro výkon
fúnkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněný a pro výkon
fůnkce místostarosty bude člen zastupitelstva neuvolněný.

6/01/14 I. Schvaluje veřejný způsob volby starosty a místostarosty.

7/01/14 I. Volí starostou obce p. Luboše Železného.

8/01/14 I. Volí místostarostkou obce Ing. Věru Chobotovou.

9/01/14 I. Zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

10/01/14 I. Volí předsedou finančního výboru Be. Petru Kubátovou Krchovou.

ll/Ol/l4 I. Volí předsedou kontrolního výboru MUDr. Dušana Spitzer& PHD., MBA.
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12/01/14 I. Volí za členy finančního výboru Ing. Jana Mäňčala CSc. a pana Petra Bertrama.

13/01/14 I. Volí za členy kontrolního výboru paní Zdenku Veselou a pana Pavla Horáka.

14/01/14 I. Stanoví dle Přílohy č. l k Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění (dále jen Příloha):
a) odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva dle sloupců Č. 12 a 13,

zkrácená na 70 %.' Odměna bude poskytována ode dne vzniku mandátu zatupitele. V
případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát mu bude odměna náležet ode dne
složení slibu.

b) odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty dle sloupců č. 6 a 8 Přílohy,
zkrácená na 50 %.' Odměna bude poskytována ode dne zvolení do fůnkce místostarosty.

c) odměnu za výkon funkce neuvolněného předsedy výboru dle sloupců č. 10 a 13.' Odměna
bude pokytována od dne zvolení do funkce předsedy výboru.

d) odměnu za výkon funkce neuvolněného člena výboru dle sloupců č. 11 a č. 13.' Odměna
bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena výboru, a to i nečlenům zastupitelstva.

e) odměnu za výkon fůnkce neuvolněného předsedy komise dle sloupců č. 10 a 13 zkrácená
na 40 %.' Odměna bude poskytována ode dne jmenování do funkce předsedy komise, a to i
nečlenům zastupitelstva.

f) odměnu za výkon fůnkce člena komise dle sloupců č. 11 a 13 zkrácená na 40 %.' Odměna
bude poskytována ode dne jmenování do funkce člena komise a to i nečlenům
zastupitelstva.

2) Zastupitelstvo obce Starý Kolín v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou či více funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne jakou součet odměn stanovených po jednotlivé funkce ve výše uvedeném
bodě l).

15/01/14 I. Schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2014.
II. Ukládá finančnímu výboru a účetní

obce promítnout schválenou zrněnu do rozpočtu na rok 2014. Těmín do účetní
uzávěrky za říjen 2014.

16/01/14 I. Schvaluje smlouvu o dílo se zhotovitelem díla - firmou Envicons s.r.o., Hradecká
569, 533 52 Pardubice na akci - ,,Starý Kolín, studie protipovodňových opatření.

II. Ukládá starostovi obce uzavřít smlouvu s Envicons s.r.o., Hradecká 569, 533 52
Pardubice.
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Sejmuto: ""-

' tj. 378 KČ dle znění platného k 09.1 1.2014
' t.j. 10 956 KČ dle znění platného k 09.1 1.2014
't.j. l 300 KČ dle mění platného k 09.1 1.2014
't.j. l 060 KČ dle znění platného k 09.1 1.2014
't.j. 520 Kč dle znění platného k 09.1 1.2014
't.j. 424 KČ dle znění platného k 09.1 1.2014


