Obec Horní Bukovina
USNESENÍ
ze zasedání zastupitelstva obce Horní Bukovina
konaného dne 19. prosince od 18:00 hodin

USNESENÍ č. 23
a) Zahájení
b) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Zapisovatelem zápisu je určena paní Romana Hasalová, ověřovateli zápisu jsou pan Fišer
Jan a paní Baboráková Helena.
c) schválení programu
SCHVÁLENO
USNESENÍ č. 24
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh rozpočtu obce Horní Bukovina na rok 2019
v paragrafovém znění.
SCHVÁLENO
USNESENÍ č. 25
Zastupitelstvo obce schválilo změnu ve výši odměn členů zastupitelstva v návaznosti na
novelu zákona platnou od 1.1.2019 s navýšením o 7 % oproti výši odměn roku 2018.
Schválená výše odměn za výkon funkcí v období 2019–2022, s platností od 1.1.2019:
Zastupitelstvo obce stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce s účinností od
1.1.2019 měsíční odměny v následujících částkách:
starosta: 11.717,- Kč
místostarostka: 3.745.- Kč
člen zastupitelstva: 803,- Kč
člen zastupitelstva vyjma funkce místostarosty s funkcí předsedy výboru: 942,- Kč
člen zastupitelstva s funkcí člena výboru: 803,- Kč
Odměna bude poskytována měsíčně, s účinností ode dne 1.1.2019.
.
člen výboru z řad občanů: 750,- Kč
Odměna bude poskytována jednou ročně, a to v měsíci únoru každého roku.
Zastupitelstvo schvaluje možnost vykonávat neuvolněným zastupitelům činnosti na základě
dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.
Zastupitelstvo stanovuje náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který je podnikající fyzickou osobou nebo OSVČ,
paušální částkou ve výši 150,- Kč/1 hod., max. však 2.000,- Kč/1 měsíc.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna
poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí
bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
SCHVÁLENO

USNESENÍ č. 26
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 7.
SCHVÁLENO
USNESENÍ č. 27
a) Z důvodu neplatnosti smlouvy o pronájmu restaurace „Podbukovina“ bude způsob dalšího
jednání v této věci konzultován s právníkem obce.
b) Jednotka SDH Horní Bukovina se bude registrovat u společnosti, která zajišťuje odběr
elektrozařízení z naší obce, a veškeré příjmy z této činnosti poté budou náležet jednotce
SDH Horní Bukovina.
SCHVÁLENO

viz. zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce ze dne 19.12.2018
V Horní Bukovině dne 19.12.2018

………………………….
starosta obce v.r.

……………………….
místostarostka obce v.r.

