Usnesení č. 6/2018 ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce Ostrov
ze dne 31. října 2018
Zastupitelstvo obce Ostrov
1. schvaluje program zasedání v tomto znění:
1) Schválení programu
2) Volba starosty
3) Volba místostarosty
4) Stanovení počtu uvolněných členů zastupitelstva a určení jejich funkcí
5) Zřízení kontrolního a finančního výboru-určení počtu členů
6) Volba předsedy a dalších členů kontrolního výboru
7) Volba předsedy a dalších členů finančního výboru
8) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
9) Diskuse
2. zvolilo starostkou obce Ostrov Martu Schipplovou
3. zvolilo místostarostou obce Ostrov Štefana Kyčmola
4. stanovilo jednu funkci jako dlouhodobě uvolněnou a to funkci starosty, funkci
místostarosty stanovilo jako neuvolněnou.
5. zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor. Finanční výbor bude pětičlenný a kontrolní výbor
tříčlenný.
6. zvolilo předsedou kontrolního výboru Martina Klímu a členy kontrolního výboru Miroslava
Richtra a Pavla Hajzlera
7. zvolilo předsedou finančního výboru Martinu Vogelovou a členy finančního výboru Pavla
Málka, Hanu Hamplovou, Lukáše Judu a Evu Bednářovou.
8.
a) stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc
v následujících částkách:
 místostarosta: 8 000,-.Kč
 předseda finančního výboru: 2 757,-. Kč,
 člen finančního výboru: 2 298,-. Kč,
 předseda kontrolního výboru: 2 100,-Kč
 člen kontrolního výboru: 1 600,-Kč
 člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 000,- Kč.
Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2018. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení
slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna

poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
b) stanovuje fyzické osobě, která není členem zastupitelstva obce, za výkon funkce člena
výboru odměnu za měsíc ve výši: 1 200,-Kč.
Odměna bude poskytována ode dne 1. 11. 2018. V případě budoucích změn v obsazení
funkce člena výboru bude odměna poskytována ode dne zvolení do funkce.

Štefan Kyčmol
místostarosta

Marta Schipplová
starostka

