Zápis

o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Milešín
konaného dne 9. 1. 2018 v budově Obecního úřadu
Starostka zahájila zasedání ZO v 17.00 hodin a všechny přítomné přivítala.

Bod č. 1
Starostka konstatovala, že informace o konání zasedání byla sdělena členům ZO
formou sms a to nejméně 7 dní přede dnem konání zasedání a dále sdělila, že je
přítomno 5 členů zastupitelstva, které je tedy usnášení schopné.
Přítomno: 5 členů ZO
Starostka přednesla návrh programu zasedání, který byl členy ZO schválen.
Usnesení č. 1
ZO s ch v a l u j e následující program zasedání ZO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Přivítání, schválení programu zasedání
Proplacení provozu telefonů
Odměny pro členy volební komise při volbě prezidenta ČR
Rozpočtové opatření č. 1
Zvýšení hrubých mezd zastupitelům
Příspěvek na Ostatky 2018

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Bod č. 2
ZO přijalo návrh na proplacení provozu telefonů starostce, místostarostce a účetní na
rok 2018 a to ve výši: 4.800,- Kč (starostka), 3.600,- Kč (místostarostka), 3.600,- Kč
(účetní).
Usnesení č. 2
ZO s ch v a l u j e
na rok 2018.

proplacení provozu telefonů starostce, místostarostce a účetní

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Bod č. 3
Členům okrskové volební komise ustanovené pro volbu prezidenta ČR navrhuje ZO
poskytnout odměnu ve formě dárkových balíčků. Pro 1. kolo volby budou poskytnuty
dárkové balíčky v celkové hodnotě 1.200,- Kč, pro 2. kolo volby dárkové balíčky
v celkové hodnotě 2.100,- Kč.
Usnesení č. 3
ZO s ch v a l u j e poskytnutí dárkových balíčků členům volební komise v celkové
výši 3.300,- Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Bod č. 4
Účetní jednotka předložila zastupitelům k projednání Rozpočtové opatření č. 1:
příjmy 20.000,- Kč, výdaje 7.322,- Kč. Rozdíl činí +12.678,- Kč.
Usnesení č. 4
ZO s ch v a l u j e Rozpočtové opatření č. 1.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Bod č. 5
Dle platných směrnic budou navýšeny hrubé mzdy členům zastupitelstva:
místostarostka (E. Mazánková) 7.000,- Kč, členové s předsednictvím ve finanční a
kontrolní komisi (L. Doležal a J. Strakerle) 1.250,- Kč, ostatní členové (H. Lundová)
1.095,- Kč.
Usnesení č. 5
ZO s ch v a l u j e navýšení hrubých mezd členům ZO: místostarostce 7.000,- Kč,
členům s předsednictvím v komisích 1.250,- Kč a ostatním členům 1.095,- Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Bod č. 6
K organizačním potřebám hasičů při příležitosti pořádání tradičních Ostatků přispěje
vedení obce částkou 1.000,- Kč. Ostatky se budou konat 10. února 2018.
Usnesení č. 6
ZO s ch v a l u j e příspěvek na Ostatky 2018 ve výši 1.000,- Kč.
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 0.

Starostka ukončila po projednání všech bodů programu zasedání ZO v 18.00 hodin.

V Milešíně dne 9. 1. 2018

Starostka

Zapisovatelka

Ověřovatelé zápisu

