Usnesení z I. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čermná nad Orlicí, konaného dne 19. října 2022:

I.

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1.

program I. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Čermná nad Orlicí;

2. ověřovatele zápisu: Ing. Marie Beznosková, Branislav Válek;
3. návrhovou a volební komisi ve složení: Zdeněk Hemelík, Ladislav Novák;
4.

počet místostarostů: dva místostaroštové;

5.

počet členů rady obce: pět členů;

6. funkce, pro které budou členové zastupitelstva uvolněni: starosta obce;
7. Jednací řád zastupitelstva obce Čermná nad Orlicí;
8. zřízení Kontrolního a Finančního výboru;
9. obsazení kontrolního a finančního výboru v minimálním počtu tří členů;
10. delegování starosty obce s pověřením zastupování obce dle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, § 84 jako člena valné hromady společnosti ODEKO s.r.o.;
11. dva zástupce obce s pověřením zastupovat obec v Dobrovolném svazu obcí Tichá Orlice: Mgr.
David Joska, Jaroslav Nyč;
12. Mgr. Davida Josku jako určeného zastupitele ve věcech územního plánu a jeho změn;
13. oddávajícím dnem všechny pátky a soboty (pokud tyto dny není státem uznaný státní svátek) a
to v časech od 9.00 hodin do 13.00 hodin, místem konání obřadní síň obecního úřadu a ven
kovní prostor na pozemku p. č. 3220 v k. ú. Velká Čermná nad Orlicí (prostor u hasičské „Bou
dy")',
14. neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
a. statutární místostarosta

12.000,00 Kč

b. místostarosta

10.000,00 Kč

c. člen rady

1.600,00 Kč

d.

1.200,00 Kč

předseda výboru, předseda komise

e. člen zastupitelstva

700,00 Kč

v případě souběhu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva obce se stanovuje odměna
jako souhrn odměn, a to maximálně dvou odměn za funkce s nejvyšší odměnou; funkce staros
ta, místostarosta, řadový člen zastupitelstva obce se do souhrnu odměn nezapočítává; odmě
na bude poskytována od 1. 11. 2022; v případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí
bude odměna poskytována ode dne následujícího od zvolení do příslušné funkce;
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15. příspěvek na úhradu nákladů na úpravu zevnějšku za každou účast na slavnostním obřadu ve
výši 500,00 Kč členům zastupitelstva, kteří jsou pověření vedením slavnostních obřadů;
16. příspěvek na úhradu nákladů na úpravu zevnější za každou účast na slavnostním obřadu ve výši
400,00 Kč členům Komise pro občanské záležitosti za každou účast na slavnostním obřadu.

II.

Zastupitelstvo obce volí:

1.

uvolněného starostu obce: Mgr. David Joska;

2.

neuvolněného místostarostu obce: Bc. Jaroslava Sejkorová, kterého určuje k zastupování sta
rosty v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (§ 72 odst. 6 a
§ 81a odst. 1) zákona o obcích);

3.

neuvolněného místostarostu obce: Jaroslav Nyč;

4. člena rady obce: Ing. Marie Beznosková;
5. člena rady obce: Ladislav Novák;
6.

předsedu Kontrolního výboru: Branislav Válek;

7. členy Kontrolního výboru: Ing. Jan Červený, Ladislav Novák, Ondřej Ribár, Zdeněk Hemelík;
8. předsedu Finančního výboru: Ing. Marie Beznosková;
9. členy Finančního výboru: Jan Andrlík, František Uherka, Ing. Dagmar Bulánková, Jaroslav Nyč.

III.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1. termín prvního zasedání rady obce: 26. říjen 2022, 17.00 hod.
2. termín druhého zasedání zastupitelstva obce: 7. prosinec 2022,18.00 hod.
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