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B/ r,olí:

3.

Ita vědomí:

Že z dneŠrrÍlrozaseclání bude pořízerr audio zázrtarll pro potřeby úřacltr
Že dalŠÍvideo záznaLtl bttde pořizovat patt .Ian Racla, s tínr, že clotyčný lryl upozorněn tta

případrrédůsledky svého počínání

ověřovatele zápistr: RSDr. Jaroslava Btrsinskélro a lng. DLršarta Benče

C/ sclrvaluie:

progran svého UstavLrjícílro zasedání v ptedloženéIn znění
trstavit firnkcijednolro trrístosta1,osty a tři čIerry rady, čílnž
bude zachovárr celkový počet 5
člerrťrrady (starosta je členetn rarly ze zákona)
ttstavit ftrnkci starosý jako clloLrhodobě uvolněnott
volbu clo obsazení firnl<cí stat,osty, nrístostarosty a členůrady formott veře.jnou
Plo ttové volební období 2014 až 2018 ustavit starostott nrěsta pana l(arla Hertttanna
Pt'o nové volební období 2014 až 20lB rrstavit místostaI,ostott nrěsta pana Mafiina Klepala
Pro nové volební období 2014 až 201B Lrstavit člerry rady ve složení:RSDr. Jaroslav BLrsinský,
Maftirr Čáp a Ronran Veselovsl<ý
Pro trové volebriíobdobí 2014 až2OlB zaclrovat 3 členy finančnílroa 3 členy korrtrolnílro
výborLr

i2. Pro nové volební období 2014 až 20lB
I(řelrkého

Lrstavit předsedorr finančníhovýborLr pana Kat.la

13, odloŽit volbLr předsecly kontrolnílro výborLr pro nové volebrrí období 20l4

zasedáníZM

až2OlB na příští

14. pro nové volební období 20I4 až 20 1 B pověřit k provádění sňatečnýclr obřaclů Mgr. ŠárkLr
Gabrikovou a pana Karla Křehkélro
15. Pro nové volebtrí období 20I4 až2O1B za výkon ftrrrkcí ttertvolněnýtn člentittr zastLrpitelstva
statiovit tyto rrrěsíčrríčástky: nrístostarosta_ 12 083,- I(č; člen rady- t 9l0,- l(č; předseclové

konrisí a výborů -

1

560,- Kč; členovézastupitelstva - 660,- Kč

D/ uliládá:

l6, Předseclovi firlarrčrtílto výbortr předložit rra
výborLr o 2 členy

l(arel Hertttann

dalšírrr jednártí

ZMjnrenovitý návt.lt tla doplnění

Martin Klepal

starosta Ilrěsta

tnístostarosta
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