ZÁPIS č. 05/2018
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného dne
28.12.2018 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) Projednání cenových nabídek na zpracování územního plánu obce
4) Schválení rozpočtu na rok 2019
5) Zpráva finančního výboru
6) Zpráva kontrolního výboru
7) Projednání rozpočtových změn č. 7 a 8
8) Diskuse
9) Závěr

I.
Úvod – zahájení
Starosta obce přivítal na schůzi přítomné zastupitele. Byl přečten a schválen zápis
z předchozího zasedání včetně všech usnesení. Schůze se zúčastnilo 6 zastupitelů, omluven
byl Stanislav Kousal. Zastupitelstvo bylo usnášeníschopné.

II.
Projednání výše odměn ZO na základě nařízení vlády č. 318/2018 Sb.
Zastupitelstvo obce projednávalo výši odměn zastupitelstva. V uvedené věci nevydalo
zastupitelstvo žádné usnesení z důvodu nejasného výkladu předmětného vládního nařízení.
Projednání tohoto bodu se přesouvá na další schůzi. Zastupitelstvo pověřilo starostu k podání
dotazu na MV ČR k vyjádření se k této problematice.

III.
Projednání cenových nabídek na zpracování územního plánu obce
Před konáním zasedání zastupitelstva zasedla komise pro otevírání obálek a hodnocení
nabídek předložených třemi zpracovateli, a to: DISprojekt, s.r.o., Havlíčkovo nábř. 37, 674 01
Třebíč, Ing. arch. Michal Leskovjan, ul. Čoupkových 662/12, 624 00 Brno a Urbanistické
středisko Jihlava, spol. s r.o., Matky Boží 11, 586 01 Jihlava.
Zastupitelstvo obce Pokojovice schvaluje jako zpracovatele zakázky "Územní plán
Pokojovice" Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., které předložilo nabídku ve výši
127.050,- Kč včetně DPH (viz usnesení č. 15/2018).

IV.
Schválení rozpočtu na rok 2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2019 celkem za oddíl a paragraf dle tabulky
přiložené usnesení č. 16/2018, který byl zveřejněna na vývěsce a webových stránkách obce
Pokojovice dne 10.12.2018. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu rozpisem rozpočtu na rok
2019 na jednotlivé položky, a dále pověřuje starostu úpravami rozpočtu 2019 max. do výše
schválených příjmů a výdajů (viz usnesení č. 16/2018).

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.
Projednání rozpočtových změn č. 7 a 8
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny předložené starostou obce, a to
změnu č. 7 a 8. (viz usnesení č. 17/2018).

VIII. + IX.
Diskuse + závěr
Po diskusi starosta obce poděkoval všem přítomným za účast při hlasování a schůzi
ukončil.

Ověřovatelé:

Zapsal:

Libor Pekárek

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

Ivana Tunková

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

Ing. Vladimír Krutiš

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

Vyvěšeno fyzicky:

2.1.2019

Vyvěšeno dálkovým přístupem:

2.1.2019

USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Pokojovice konaného
dne 28.12.2018
USNESENÍ č. 15/2018
Zastupitelstvo obce Pokojovice schvaluje jako zpracovatele zakázky "Územní plán
Pokojovice" Urbanistické středisko Jihlava, spol. s r.o., které předložilo nabídku ve výši
127.050,- Kč včetně DPH.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 16/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2019 celkem za oddíl a paragraf dle tabulky
přiložené k tomuto usnesení. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu rozpisem rozpočtu na rok
2019 na jednotlivé položky, a dále pověřuje starostu úpravami rozpočtu 2019 max. do výše
schválených příjmů a výdajů
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

USNESENÍ č. 17/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny předložené starostou obce, a to změnu č. 7 a
č. 8.
Usnesení bylo schváleno počtem 6 hlasů,
proti bylo 0 členů zastupitelstva,
zdrželo se 0 členů zastupitelstva.

Obec Pokojovice (razítko)

………………………………………………….

starosta

………………………………………………….

místostarosta

