INFORMACE
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce
Pokojov
Obecní úřad Pokojov v souladu s ustanovení, § 93 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích v platném znění, informuje o konání
ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pokojov, svolaného
dosavadní starostkou obce Danou Březkovou v souladu s § 91 odst. 1
zákona o obcích
Místo konání:
č.p.9

Obec Pokojov – místnost obecního úřadu, Pokojov

Doba konání:

4.11.2014

Navržený
obcích)
program:

od 19:00

1) určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o
a zapisovatele
2) schválení programu
3) volba starosta a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva

vykonávat
c) určení způsobu volby starosta a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) zřízení finančního a kontrolního výboru

a) určení počtu členů finančního a kontrolního
výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva (§72
Zákona o obcích)
6) diskuse

Před schválení programu složí členové zastupitelstva obce slib.

V Pokojově dne 26.10.2014

Dana Březková
dosavadní starostka obce Pokojova

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.10.2014
Jméno a podpis: Dana Březková

Sejmuto z úřední desky dne: 4.11.2014
Jméno a podpis: Dana Březková

Vyvěšeno elektronicky: 27.10.2014

Nově zvoleným členům Zastupitelstva obce Pokojov

Svolání ustanovujícího zasedání Zastupitelstva obce Pokojov

Místo konání:

Obec Pokojov – místnost obecního úřadu, Pokojov č.p.9

Doba konání:

4.11.2014

Navržený
program:

od 18:00

1) určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích)
a zapisovatele
2) schválení programu
3) volba starosta a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat
c) určení způsobu volby starosta a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
4) zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru

5) rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva (§72 zákon o obcích)
6) diskuse
Dosavadní starostka obce Pokojova

SLIB
Člena zastupitelstva obce

„Slibuji věrnost České republiky. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Pokojova a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“ (§69 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění)

Svým podpisem potvrzuji složení slibu

Jméno a příjmení
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Josef

Vokoun
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Miluše

Švomová
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Karel

Zajíček
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Dana

Březková

………………………………………..

Ludmila Karásková Mgr.
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