Tento výpis má pouze informativní charakter.
Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

USNESENÍ
sedmého zasedání Zastupitelstva obce Dolní Věstonice
konaného dne 11. prosince 2017 v Dolních Věstonicích
• Bod č. 1
Technický bod a schválení programu zasedání zastupitelstva obce
Usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e zapisovatelku paní Michaelu Houdkovou a za ověřovatele zápisu o průběhu
sedmého zasedání Zastupitelstva obce Dolní Věstonice pana Pavla Tančince a paní Blanku
Langrovou.
Hlasování č. 1:

pro:

5

proti:

zdržel se:

0

0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce
s c h v a l u j e následující program 7. zasedání Zastupitelstva obce Dolní Věstonice:
Program:
1. Zahájení – technický bod
2. Rozpočtové opatření č. 6/2017
3. Rozpočtové opatření č. 7/2017
4. Pověření starostky obce provést rozpočtové opatření za prosinec 2017
5. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2018
6. Schválení plánu inventur za rok 2017
7. Projednání a schválení nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev
8. Schválení a pověření starostky obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje
9. Projednání a schválení smlouvy na inženýrské sítě a komunikace v lokalitě
„U bytových domů“
10. Projednání a schválení pachtovní smlouvy
11. Došlá pošta, různé
Hlasování č. 2:

pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

• Bod č. 2
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Zastupitelé vzali rozpočtové opatření č.6/2017 na vědomí.
• Bod č. 3
Rozpočtové opatření č. 7/2017
Usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce
schvaluje

rozpočtové opatření č.7/2017 tak, jak bylo předloženo.

Hlasování č. 3:

pro:

5

proti:

1

0

zdržel se:

0

• Bod č. 4
Pověření starostky obce provést rozpočtové opatření za prosinec 2017
Usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce
schvaluje

a pověřuje starostku obce provést rozpočtové opatření za prosinec 2017.

Hlasování č. 4 :

pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

zdržel se:

0

• Bod č. 5
Schválení rozpočtového provizoria na rok 2018
Usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce
schvaluje

rozpočtové provizorium na rok 2018.

Hlasování č.5:

pro:

5

proti:

0

• Bod č. 6
Schválení plánu inventur za rok 2017
Usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce
schvaluje
navrženo.
Hlasování č. 6:

plán inventur za rok 2017 a složení inventarizačních komisí tak, jak bylo

pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

• Bod č. 7
Projednání a schválení nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev
Usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce
schvaluje
odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva obce od 1.1.2018 a
stanovuje svým NEUVOLNĚNÝM členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících
částkách:
starostka 24.593,předseda výboru 1.636,člen výboru 1.257,člen zastupitelstva 562,V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZO bude odměna poskytována ode
dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne
zvolení do příslušné funkce.
Hlasování č. 7:

pro:

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce
schvaluje

a stanovuje od 1.1.2018 fyzickým osobám, které nejsou členy

5

proti: 0

2

zdržel se:

0

zastupitelstva obce, za výkon funkce ve výborech, odměny za měsíc v částce: 695,- Kč.
Hlasování č. 8:

pro:

5

proti: 0

zdržel se:

0

• Bod č. 8
Schválení a pověření starostky obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Jihomoravského kraje
Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce
schvaluje
a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 2,800.000,- Kč na realizaci projektu „Obnova základní
funkce území – sanace svahů v Dolních Věstonicích, fáze ukončení stavebních prací“
Hlasování č. 9:

pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

• Bod č. 9
Projednání a schválení smlouvy na inženýrské sítě a komunikace v lokalitě „U bytových
domů“
Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce
schvaluje
výběr firmy Pikma, s.r.o. na akci „Projektové práce – inženýrské sítě a
komunikace v lokalitě u bytových domů“ a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy.
Hlasování č. 10:

pro:

5

proti:

0

zdržel se:

0

• Bod č. 10
Projednání a schválení pachtovní smlouvy
Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce
schvaluje
a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o zemědělském pachtu s
doc. Ing. Milošem Michlovským, CSc.
Hlasování č. 11:

pro:

5

proti: 0

zdržel se:

0

• Bod č. 11
Došlá pošta, různé
Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce
schvaluje
převod ve výši 20.000,- Kč z rezervního fondu Základní školy Dolní
Věstonice do investičního fondu a následně odvést tuto částku zřizovateli obci Dolní Věstonice.
Hlasování č. 12:

pro:

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce
schvaluje

navýšení rozpočtu Základní školy Dolní Věstonice o částku 130.000,- Kč.

Hlasování č. 13:

pro:

5

5

proti: 0

proti: 0

3

zdržel se:

zdržel se:

0

0

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce
schvaluje
a pověřuje starostku obce podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: HO-014330046116/001 s firmou E.ON Distribuce, a.s.
Hlasování č. 14:

pro:

5

proti: 0

zdržel se:

0

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce
schvaluje
připojení obce Dolní Věstonice k záměru obce Pavlov o zřízení
stavebního úřadu v obci Pavlov.
Hlasování č. 15:

pro:

0

proti: 5

4

zdržel se:

0

