Obec Otvovice
Zastupitelstvo obce Otvovice

Č.j. OTVO-1205/2018 – Příloha č.3
Usnesení ze zasedání

Usnesení z řádného zasedání 02/2018-2022 zastupitelstva obce
Otvovice, konaného dne 11.prosince 2018, od 18:00 hodin.
Zastupitelstvo obce Otvovice:
1) určuje ověřovateli zápisu Pavlu Šarochovou a Jana Koštu, zapisovatelem p.
Tomáše Kallistu.
2) schvaluje program zasedání (viz příloha č.2).
3) schvaluje plán zasedání na rok 2019.
4) schvaluje rozpočet na rok 2019.
5) schvaluje odprodej pozemku 892/24 občanovi, který řádně požádal.
6) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 2074/00066001/201-KL-CAJ/BS
vedeou pod č.j.OTVO-1173/2018 a pověřuje starostu jejím podpisem.
7) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ vedenou pod
č.j.OTVO-1129/2018 a pověřuje starostu jejím podpisem.
8) schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě výpustního kanálu
koupaliště vedenou pod č.j.OTVO-1174/2018 a pověřuje starostu jejím
podpisem.
9) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi obcí a Státním
pozemkovým úřadem vedenou pod č.j.OTVO-1140/2018 a pověřuje
starostu jejím podpisem.
10) schvaluje rozpočty příspěvkových organizací Mateřské školky a Základní
školy pro rok 2019. Příspěvky pro tyto organizace budou poskytnuty
v obvyklé výši tj.320.000,- pro Mateřskou školku a 400.000,- pro Základní
školu.
11) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva vykonávajícího funkci
předsedy výboru obce ve výši 2.700.- Odměna bude poskytována ode dne
01.01.2019 a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
12) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce starosty jako neuvolněného ve výši 27.000,-. Odměna bude
poskytována ode dne 01.01.2019 a v případě náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
13) v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za
výkon funkce neuvolněného místostarosty ve výši 24.000,-. Odměna bude
poskytována ode dne 01.01.2019 a v případě náhradníka ode dne prvního
zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
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14) schvaluje nový jednací řád dle předaného návrhu.
15) schvaluje rozpočtové opatření č. 8
16) schvaluje navržený střednědobý výhled obce pro roky 2019-2020
17) zplnomocňuje starostu ke schvalování a provádění rozpočtových opatření u
rozpočtových příjmů v neomezené výši a u rozpočtových výdajů do
maximální výše 100.000,- Kč celkem za jedno rozpočtové opatření. O všech
takto provedených rozpočtových opatřeních bude starosta informovat
zastupitelstvo obce na nejbližším příštím zasedání.
18) pověřuje starostu podpisem smlouvy o vyhotovení projektové dokumentace
pro výběrové řízení akce: Obnova místních komunikací - cesta ke hřbitovu.
19) schvaluje navrženého zástupce pro záležitosti územního plánování Bc.
Josefa Meidla.

Zapsáno dne:

……………….………………….

Zapisovatel:
p. Tomáš Kallista

………………………………………………………….

Starosta:
Bc. Josef Meidl

………………………………………………………….

Ověřovatelé:
Pavla Šrochová

………………………………………………………….

Jan Košta

………………………………………………………….
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