Obec Staňkovice
Staňkovice č.p.30
PSČ: 285 04
IČ: 00236446

USNESENÍ č.1 /2014-2018
Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STAŇKOVICE
konaného dne 29. října 2014 ve Staňkovicích.
Přítomno všech devět zvolených členů zastupitelstva.
Po projednání programu svého ustavujícího zasedání:
1) Zastupitelstvo obce Staňkovice ověřuje:
na návrh mandátové komise platnost voleb všech devíti členů zastupitelstva Obce Staňkovice

2) Zastupitelstvo obce Staňkovice zvolilo v souladu s §84, odst.1, písm. l) :
a) Starostou obce Staňkovice
pana
Jaroslava ZAHRADNÍČKA
b) Místostarostou obce Staňkovice
pana
Františka MAKALA
3) Zastupitelstvo obce Staňkovice zřídilo:
a) tříčlenné výbory a zvolilo jejich členy takto :
- Finanční výbor:
 Ing. Jiří KMOCH, Ph.D.,
 Josef Rettig,
 Bc. Martina Maksová,
- Kontrolní výbor:
 Ing. Radek KULHAVÝ,
 Alena Drobková,
 Miroslav Zemina,
b) Tyto tříčlenné komise a zvolilo jejich členy takto:
- Stavební komise:
 Ing. Miroslav STOUPA,
 Lenka Přenosilová,
 Jiří Štěrba, DiS.,
- Sociální komise:
 Lucie JANGLOVÁ,
 Jaroslava Jirovská,
 Marie Jirušová,
- Komise ochrany veřejného pořádku:
 Jaroslav ZAHRADNÍČEK
 Vladimír Melda,
 Jiří Štěrba, DiS.,
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4) Bere na vědomí:
- složení slibu všech členů zastupitelstva podle §69, odst.2, zákona č.128/2000 Sb., o obcích
5) Zastupitelstvo obce Staňkovice schvaluje:
- navržený program ustavujícího zasedání
- v souladu s §96 zákona obcích jednací řád
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ověřovatele zápisu Josefa Rettiga a Miroslava Zeminu
tříčlennou mandátovou komisi, ve složení Lucie Janglová, Jaroslav Zahradníček a Miroslav Zemina
tříčlennou volební komisi pro volbu starosty a místostarosty, ve složení Bc.Martina Maksová, Josef Rettig,
Ing.Miroslav Stoupa
tříčlennou návrhovou komisi, ve složení Ing.Jiří Kmoch, Ing. Radek Kulhavý, František Makal
schvaluje zvolení jednoho místostarosty
tajný způsob volby starosty a místostarosty
v souladu s §84 odst.2 písm. k) zákona o obcích pro výkon funkce starosty a funkce místostarosty nebude
člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn
od 29.října 2014 měsíční odměny neuvolněným členů zastupitelstva a předsedům výborů a komisí obce
Staňkovice dle nařízení vlády č.459/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za
výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
výše pracovního úvazku hospodáře, jeho mzda dle platných předpisů, mzdy a náplň zaměstnanců obce,
v souladu se zákonem č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a
některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
pozdějších předpisů, zejména tzv. koncepční novely zákoníku práce, zákona č.365/2011 Sb., v zákoně o
zaměstnanosti a s nařízením vlády č.222/2010 Sb. – katalog prací ve veřejných službách a správě ve znění
nařízení vlády č.564/2006 Sb., o platových výměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
aby orgán ochrany ovzduší vydal povolení ke změně stacionárního zdroje podle zákona č.201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, v platném znění, za podmínek splnění a plnění uvedených doporučujících opatření,
uvedených v odborném posudku ke stavbě zdroje znečišťování ovzduší – chov hospodářských zvířat
v rámci záměru „Nová stáj OMD, Farma Staňkovice, provozovatel ZAS Úžice, a.s., IČ:25719068“,
umístěného v k.ú. Staňkovice u Uhlířských Janovic.

Výsledek hlasování :

Ověřovatelé:

Pro 9,

Miroslav Zemina

Starosta: Jaroslav Zahradníček

Proti 0,

Zdrželi se 0

Josef Rettig

Místostarosta: František Makal
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