
USNESENÍ č. 2 
ze zasedání zastupitelstva obce dne 10.12.2018  

v BOHDÍKOVĚ 
          

 

5 . Zastupitelstvo obce schvaluje                         
      a)  Kontrolu plnění usnesení z 1.zasedání zastupitelstva obce  
      b)  Cenu za dodávku pitné vody na rok 2019 ve výši 14,- Kč za m3 + DPH (15 %) 
      c)  Cenu za odvádění odpadních vod na rok 2019 ve výši 42, - Kč za m3 + DPH  

    (15 %)  
d)  Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 – 2021 podle přílohy 

       e)  Pravidla rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2019 podle přílohy 
        f)  Rozpočtové opatření č. 11 podle přílohy 

        g)  Vznik pracovněprávního vztahu mezi obcí a členům zastupitelstva obce  

            Ing.Otakarem Tobolou a Markem Divišem podle zákona o obcích č.128/2000Sb. 

             §84, bod 2p. 

        h) Dodatek č.3 k Partnerské smlouvě pro projekt „Technologické centrum ORP a 
             elektronická služba“ na období od 1.1.2019 do 31.12.2019. 
       ch) Ústřední inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku a závazků obce  
             k 31.12.2018 ve složení: předseda – Ing.Luděk Hatoň, členové – Libuše Musilová, 
             Ivana Reichlová 
        i)  podání Žádostí o dotace ze státního rozpočtu MMR na rok 2019 – „Podpora obnovy 
             a rozvoje venkova“ – podprogramy: Podpora obnovy místních komunikací,  
             Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, Obnova drobných sakrárních staveb 
             a hřbitovů 
       j)  zápisy ze zasedání rady obce, zastupitelstva obce a podkladů pro zasedání 
           zastupitelstva obce budou odesílány zastupitelům obce elektronickou poštou,  
           a to nejpozději 3 dny před zasedáním zastupitelstva obce. 
 
 

 

6.  Zastupitelstvo obce bere na vědomí  
       a) Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání zastupitelstva obce 
 
 

 

7. Zastupitelstvo obce stanoví 
        a) zastupitelstvo obce Bohdíkov v souladu s § 72 odst.2 a § 84 odst. 2 písm.n) zákona 
            o obcích stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněným členům 
            zastupitelstva, členům rady obce, předsedům výborů a komisí rady a členům výborů 
            a komisí od 1.1.2019 (dle přílohy). V případě souběhu výkonu více funkcí  
            neuvolněného člena zastupitelstva poskytne obec tomuto členovi odměnu pouze za 
            funkci, za niž mu náleží nejvyšší odměna. V případě nastoupení náhradníka na 
            uvolněný mandát, bude odměna náležet ode dne složení slibu 
 

 

 

8. Zastupitelstvo obce zřizuje na volební období 2018-2022 
       a) Finanční výbor v počtu 5 členů 
       b) Kontrolní výbor v počtu 5 členů 

 

 



9. Zastupitelstvo obce volí 
       a) členy finančního výboru:  
             Jiří Láhola 
             Libuše Musilová 
             Ivana Reichlová 
             Jiřina Matysová  
       
 b) členy kontrolního výboru: 
              Petr Vokurka st. 
              Pavel Vrubel 
              Jana Brostíková 
              Ondřej Musil 
 
 
 
 
 

 

    Petr Pavelek                                                                    Petr Janků 

    místostarosta                                                                     starosta 
   
 
 
 
 
   Ověřovatelé zápisu:………………………………………………………………..    
 
 
 
 
Zapisovatel:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


