ZÁPIS č. 07/2017
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
28.12.2017 od 19.00 hod. na obecním úřadě v Pokojovicích
Program:

1) Úvod
2) Projednání výše odměn ZO na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
3) Cenová nabídka na zalesnění mýtiny v obecním lese
4) Schválení rozpočtu na rok 2018
5) Zpráva finančního výboru
6) Zpráva kontrolního výboru
7) Diskuse
8) Závěr

I.
Úvod – zahájení
Starosta obce přivítal na schůzi přítomné zastupitele. Byl přečten a schválen zápis
z předchozího zasedání včetně všech usnesení. Schůze se zúčastnili všichni zastupitelé, tudíž
zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

II.
Projednání výše odměn ZO na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměn pro starostu a místostarostu dle vl.nař.
č. 318/2017 Sb. Dle cit. vládního nařízení náleží starostovi měsíční odměna ve výši 10.950,Kč a místostarostovi měsíční odměna ve výši 6.350,- Kč. Zároveň zastupitelstvo schvaluje
navýšení měsíční odměny pro účetní obce ve výši 4.118,- Kč. Změny vstupují v platnost od
01.01.2018 (viz usnesení č. 27/2017)

III.
Cenová nabídka na zalesnění mýtiny v obecním lese
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku společnosti EKOVYSOČINA, s.r.o.,
Baliny 1, IČ: 04589939. Cena za přípravu plochy je ve výši 58.750,- Kč, cena za založení
nového lesa je 151.250,- Kč. Dále schvaluje cenovou nabídku za povýsadbovou péči ve výši
57.460,- Kč. Jedná se o zalesnění prostoru v lokalitě nad vsí dle mapky přiložené k nabídce
(viz usnesení č.28/2017).

IV.
Schválení rozpočtu na rok 2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2018 celkem za oddíl a paragraf dle tabulky
přiložené usnesení č. 29/2017. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu rozpisem rozpočtu na rok
2018 na jednotlivé položky, a dále pověřuje starostu úpravami rozpočtu 2018 max. do výše
schválených příjmů a výdajů (viz usnesení č. 29/2017).

V.
Zpráva finančního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu finančního výboru.

VI.
Zpráva kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu kontrolního výboru.
VII. + VIII.
Diskuse + závěr
Po diskusi starosta obce poděkoval všem přítomným za účast při hlasování a schůzi
ukončil.

Zapsal:
Libor Pekárek
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...............................
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Vyvěšeno dálkovým přístupem:

Ivana Tunková

...............................

Ing. Vladimír Krutiš

...............................

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 28.12.2017
USNESENÍ č. 27/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odměn pro starostu a místostarostu dle vl.nař. č.
318/2017 Sb. Dle cit. vládního nařízení náleží starostovi měsíční odměna ve výši 10.950,- Kč
a místostarostovi měsíční odměna ve výši 6.350,- Kč. Zároveň zastupitelstvo schvaluje
navýšení měsíční odměny pro účetní obce ve výši 4.118,- Kč. Změny vstupují v platnost od
01.01.2018.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.
USNESENÍ č. 28/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje cenovou nabídku společnosti EKOVYSOČINA, s.r.o., Baliny 1,
IČ: 04589939. Cena za přípravu plochy je ve výši 58.750,- Kč, cena za založení nového lesa
je 151.250,- Kč. Dále schvaluje cenovou nabídku za povýsadbovou péči ve výši 57.460,- Kč.
Jedná se o zalesnění prostoru v lokalitě nad vsí dle mapky přiložené k nabídce
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.
USNESENÍ č. 29/2017
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2018 celkem za oddíl a paragraf dle tabulky
přiložené k tomuto usnesení. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu rozpisem rozpočtu na rok
2018 na jednotlivé položky, a dále pověřuje starostu úpravami rozpočtu 2018 max. do výše
schválených příjmů a výdajů.
Usnesení bylo schváleno počtem 7 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

