Zápis č. 15/2016
ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Žďár konaného dne 26.1.2016
Zahájení:
Ukončení:
Ověřovatelé zápisu:
Přítomni:

18:00 hodin
19:30 hodin
Mgr. J. Blažková, Bc. J. Novák
E. Kovářová, , ing. J. Krahulík, ing. L. Hadrava,
Bc. J. Novák, L. Hovorka, P. Novák, Mgr. J. Blažková

Omluveni:
Ze sedmičlenného zastupitelstva přítomni všichni, zastupitelstvo je schopno se usnášet.
Veškeré hlasování probíhá veřejně – zdvižením ruky.
Program:
1. Volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání
2. Kontrola zápisu z minulého zasedání
3. Revokace usnesení č.11 ustavujícího zasedání konaného dne 10.11.2014
4. Rozpočtová změna č.11
5. Různé

Starostka obce přivítala přítomné a seznámila je s připraveným programem.
Program zasedání byl na žádost zastupitele Ing. L. Hadravy v bodu 5. Různé
doplněn takto:
a) Zvýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce Dolní Žďár.
Zastupitelstvo obce hlasuje o úpravě programu jednání dle návrhu starostky obce:
Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schválilo upravený program jednání zastupitelstva obce

1. Volba ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu byli navrženi Bc. J. Novák a Ing. L. Hadrava.
Zastupitelstvo hlasuje o volbě ověřovatelů zápisu.
Pro: 7

Proti: 0

Zastupitelstvo zvolilo ověřovatele zápisu dle návrhu.

2. Kontrola minulého zápisu
Bez připomínek.

Zdrželi se: 0

3. Revokace usnesení č.11 ustavujícího zasedání ze dne 10.11.2014
Jelikož se v tomto usnesení, které se týká výše odměn neuvolněným členům
zastupitelstva, nacházejí dvě teze, které jsou ve vzájemném rozporu, přistupuje
zastupitelstvo obce ke zrušení (revokaci) tohoto usnesení a předložení nového návrhu
výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce Dolní Žďár.
Návrh usnesení 1-15/2016a): Zastupitelstvo obce revokuje (ruší) usnesení číslo 11
ustavujícího zasedání ze dne 10.11.2014 v původním znění:
Zastupitelstvo obce Dolní Žďár v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve stejné výši jako v minulém volebním období.
Starosta – 12000,-Kč
Místostarosta- 3550,-Kč
Předseda výboru- 1060,- Kč
Člen výboru- 750,- Kč
Člen zastupitelstva- 460,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení
a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož
se zúčastnil.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 6

Proti: 1
Ing. Hadrava

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.
Návrh usnesení 1-15/2016b): Zastupitelstvo obce Dolní Žďár v souladu s § 72 a
§ 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovuje odměny za výkon funkcí
ve volebním období 2014-2018 dle NV č. 37/2003 Sb. konkrétními částkami a to:
Za výkon funkce neuvolněné starostky: 12 000,- Kč
Za výkon neuvolněného místostarosty:
3 550,- Kč
Předsedové výborů:
1 060,- Kč
Členové výborů:
750,- Kč
Zastupitelé:
460,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění
Pro: 5

Proti: 0

Zdrželi se: 2
Ing. Hadrava
Hovorka

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

4.

Rozpočtová změna č.11
Starostka obce seznámila zastupitele s rozpočtovou změnou č.11
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtovou změnu č.11.

5. Různé
a) Zvýšení odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce Dolní Žďár.
Zastupitel Ing. Ladislav Hadrava navrhuje zvýšení odměn neuvolněným členům
zastupitelstva v souladu s nařízením vlády 37 / 2003 ve znění pozdějších změn a
předpisů takto:
Starosta:
12 000,- Kč
Místostarosta:
4 260,- Kč
Předsedové výborů: 1 322,- Kč
Zapisovatel:
992,- Kč
Návrh usnesení 2-15/2016: Zastupitelstvo obce stanovuje

a) Měsíční odměnu za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
v souladu s NV č. 37/2003/Sb. v konkrétní výši a to takto:
Starosta:
12 000,- Kč
Místostarosta:
4 260,- Kč
Člen ZO:
192,- Kč
Předseda výboru:
938,- Kč
Člen výboru:
800,- Kč
b) Při souběhu funkcí s odvoláním na ust. § 77 odst. 3 písm. b) zákona č. 128 se výše
odměn sčítá.
c) Při souběhu stejných funkcí bude odměna poskytnuta pouze za jednu tuto funkci a
příplatek za počet obyvatel bude poskytnut také pouze jedenkrát.
d) člen ZO Ing. L. Hadrava žádá ponechat odměnu v původní výši pro menší rozsah
činnosti.
e) výše odměn se stanovuje s platností od 1.2. 2016 , pro pana Nováka Petra
od 1.3.2016.
f)

konkrétní odměny v Kč

Jméno

funkce

Eva Kovářová

starosta

12 000

místostarosta

4 260

Ing. Josef Krahulík

uvolněný
starosta

předseda výboru
nebo komise

neuvolněný
(místo)starosta

člen výboru
nebo komise

Člen

příplatek podle
počtu obyvatel

Celkem

zastupitelstva
Mgr. Jiřina Blažková

938

192

192

1 322

Bc. Jiří Novák

938

192

192

1 322

Lukáš Hovorka

608

192

192

992

Petr Novák

608

192

192

992

Ing. Ladislav Hadrava

366

192

192

750

Zastupitelstvo hlasuje o přijetí návrhu usnesení v předloženém znění

Pro: 7

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Zastupitelstvo schvaluje návrh usnesení v předloženém znění.

Zápis byl vyhotoven dne: 26.1.2016
Zapisovatel: Lukáš Hovorka
Starostka obce:
Ověřovatelé:

