
Souhrn usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pokojov

konaného 4. 11. 2014

Zastupitelstvo obce Pokojov:

• schvaluje ověřovatele zápisu Karla Zajíčka a Mgr. Ludmilu Karáskovou a zapisovatele 

Mgr. Markétu Chlubnovou

• schvaluje program zasedání zastupitelstva

• schvaluje způsob volby starosty a místostarosty veřejně hlasováním

• schvaluje Danu Březkovou starostou obce

• schvaluje Josefa Vokouna místostarostou obce

• schvaluje zřízení finančního výboru a kontrolního výboru, oba výbory budou tříčlenné

• schvaluje předsedu finančníhovýboru Mgr. Ludmilu Karáskovou

• schvaluje předsedu kontolního výboru Mgr. Markétu Chlubnovou

• schvaluje členy finančního výboru: Miloše Jakubce a Miluši Švomovou

• schvaluje členy kontrolního výboru: Mgr. Ludmilu Karáskovou a Karla Zajíčka

• schvaluje zřízení kulturní komise, komise bude tříčlenná

• schvaluje předsedu kulturní komise Miluši Švomovou

• schvaluje členy kulturní komise: Miloše Jakubce a Karla Zajíčka

• schvaluje v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovení odměny za 

výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 

měsíčně ve výši uvedené v příloze č. 3

• schvaluje výši odměny pro účetní obce měsíčně ve výši uvedené v příloze č. 3

• schvaluje  Miluši Švomovou pro spolupraci s pořizovatelem v procesu pořizování změny 

č. 1 územního plánu Pokojov  v souladu s ust.  § 55 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

• schvaluje Josefa Vokouna správcem obecního lesa

• schvaluje Danu Březkovou zástupcem obce Pokojov ve Svazku obcí POOSLAVÍ

Zapisovatel:  

Mgr. Markéta Chlubnová   

                      

Ověřovatelé zápisu: 

Mgr. Ludmila Karásková
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Karel Zajíček

 

Dana Březková - starostka obce Pokojov

Pozn.: 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů 

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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