Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Jahodov
konaného dne 4. listopadu 2006

Obecní zastupitelstvo po projednání :
a) volí v souladu s § 84 odst. 1, písm.1) zákona o obcích :
1. Starostou obce p. Františka Šedu
2. Místostarostkou pí. Vlastu Dvorskou
b) schvaluje v souladu s § 96 zákona o obcích jednací řád zastupitelstva obce

c) bere na vědomí :
1. složení slibu všech členů zastupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

V souladu s ustanovením § 84 odst.2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, zastupitelstvo obce :
I.

zřizuje
1.
2.
3.

II.

finanční výbor
kontrolní výbor
sociální výbor

jmenuje do funkce jako
1.
2.

předsedu finančního výboru - p. Václava Sameše, Jahodov
členy finančního výboru
- p. Jiřího Janečka , Jahodov
- p. Milana Kinclera, Jahodov

3.
4.

předsekyni kontrolního výboru - pí. Vlastu Dvořákovou, Jahodov
členky kontrolního výboru
- pí. Vlastu Dvorskou, Jahodov
- pí. Ludmilu Seidlovou, Jahodov

5.
6.

předsedkyni sociálního výboru
členky sociálního výboru

-pí. Ludmilu Seidlovou, Jahodov
-pí. Vlastu Dvořákovou, Jahodov
-pí. Vlastu Dvorskou, Jahodov

Ve své činnosti se výbory řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, dalšími zákony a stanovenou náplní činnosti výboru.
Obecní zastupitelstvo dále
schvaluje :
1) Stanovení výše odměn pro členy obecního zastupitelstva dle návrhu, který je přílohou
tohoto usnesení a vychází z nařízení vlády č.50 z 22.2.2006, a přílohy č.1 nařízení vlády
č.37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2) Návrh rozpočtu obce na rok 2007 dle přílohy vypracované účetní pí Slezákovou.
3) Uvolnění částky do 2000.-Kč na uspořádání Mikulášské besídky pro jahodovské děti.
4) Pověření starosty k zastupování obce v DSO Mikroregion Rychnovsko.
ukládá :
starostovi obce a) vypracovat novelu OZV o odpadech, tak aby mohla vstoupit v platnost od
1.1.2007.
b) aktualizovat jednací řád OZ ke schválení na prosincové schůzi OZ
c) zajistit smluvně prohrnování sněhu na místních komunikacích

Jahodov 4.listopadu 2006.

Vlasta Dvorská

František Šeda

místostarostka

starosta obce

