Zápis
z veřejné schůze zastupitelstva obce Srbeč,
konané dne 25. 11. 2014 od 18.00 hodin
na koupališti
Přítomni: Cimrman T., Douša P., Klíma P., Nárožný L., Erlebach V.,
Nosková M., Kederová D.
Omluveni: -----------------------Program: 1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu zasedání
4. Odměny členů zastupitelstva a výborů
5. Došlá pošta, různé
6. Diskuse
7. Závěr
1. Starosta obce přivítal všechny přítomné a v 18.00 zahájil veřejné zasedání
zastupitelstva obce Srbeč.
2. Ověřovateli zápisu byli navrženi p. Nárožný a Erlebach, zapisovatelem paní
Rinágelová.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč volí ověřovateli zápisu pana Libora Nárožného a pana
Václava Erlebacha. Zapisovatelkou volí paní Vladimíru Rinágelovu.
Výsledek Hlasování: pro-5, proti-0, zdržel se-2(Erlebach, Nárožný)
Usnesení č. 15 bylo schváleno.
3. Předsedající vyzval zastupitele ke schválení programu dnešního zasedání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč schvaluje program veřejného zasedání ze dne 25. 11. 2014.
Výsledek hlasování: pro-7, proti-0, zdržel se -0.
Usnesení č. 16 bylo schváleno.
4. Předsedající seznámil přítomné s výší měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva
a výborů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Srbeč v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. o) a u) zákona o obcích a
na základě nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů
zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, stanoví od 1. 12. 2014 odměnu za výkon
funkce:

starosty obce ve výši 18.802,- Kč
místostarosty obce ve výši 11.421,- Kč
předsedy finančního výboru ve výši 1.340,- Kč
předsedy kontrolního výboru ve výši 1.340,- Kč
zastupitele + člena výboru ve výši 1.030,- Kč
zastupitele ve výši 480,- Kč
člena výboru ve výši 570,- Kč.
Výsledek hlasování:pro-4 (Cimrman, Douša, Klíma, Erlebach), proti-1 (Kederová),
zdržel se-2 (Nárožný, Nosková).
Usnesení č. 17 bylo schváleno.
5. Zastupitelé obce Srbeč ze sdružení nezávislých kandidátů Pro Srbeč - Daniela Kederová,
Monika Nosková a Libor Nárožný a jejich náhradníci - Zdeněk Srb, Tomáš Kytka,
Jaroslav Hotový a Josef Vidlák předali do rukou starosty obce hromadnou rezignaci na
mandát členů zastupitelstva a jejich náhradníků. Důvodem rezignace je nemožnost
rovnocenné komunikace s ostatními členy zastupitelstva. JUDr. Kalina upozornil, že
rezignaci na mandát člena zastupitelstva obce a post náhradníka musí podat každý
jednotlivě, což výše jmenovaní berou na vědomí a jednotlivé rezignace předají co
nejdříve do rukou starosty obce.
6. --------------------------------------------7. Schůze byla ukončena v 18.22 hodin.
Zapsala: Rinágelová
Cimrman Tomáš, starosta

ověřil: Nárožný, Erlebach

