USNESENÍ
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Vidče konaného dne 10. listopadu 2014
Zastupitelstvo obce

Vidče

1/2014

schvaluie program ustavujícího zasedání, určuje návrhovou komisi ve složeni:
Ing. Dalibor Kubiš, Ing. Vladimír Nerád, , ověřovatele zápisu
Mgr. Šárku Pavlíčkovou, Petra Jurču

2/2014

stanovuie v souladu s ustanovením§ 84 odst 2 písmeno m) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve zněni pozdějších předpisů, počet členť1 rady obce na 5 (p ě t)

3/2014

určuie v souladu s ustanovením§ 84 odst2 písmeno k) zákona č . 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, funkce, pro které budou členové
zastupitelstva obce dlouhodobě uvolnění :
starosta, místostarosta

4/2014

volí v souladu s ustanovením § 84 odst2 písmeno m) zákona č . 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů

starostu obce
místostarostu obce
členy

rady obce

Mgr. Pavla Drdu
Milenu Dudovou
Ing. Karla Malíka, Ing. Vladimíra Neráda, Petra Pavelku

5/2014 schvaluie v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ,
uzavření smlouvy „Smlouva č. 14203663 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí"
uzavřenou mezi SFŽP Praha 11 , se sídlem Kaplanova 193 II I a Obcí Vidče ,
Vidče 96 na akci „Energetické úspory budovy služeb ,, obci Vidče" dle
před l oženého návrhu
6/2014 sch valuie v souladu s § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ,
uzavření smlouvy „Smlouva č. 14203583 o poskytnutíyodpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Zivotni prostředí" uzavřenou
mezi SFŽP Praha I I , se sídlem Kaplanova 1931/ 1 a Obcí Vidče , Vidče 96 na akci
„Snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu Vidče" dle
předloženého návrhu
7/2014 schvaluie usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne
10.11.2014
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Ve Vidči dne 11.11.2014
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