Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice,
konaného dne 2.11. 2018, od 17:30 hodin.
OZ schvaluje usnesení:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

č.1 ověřovateli zápisu Josefa Čadíka a Miroslava Šarouna a zapisovatelem
RNDr.Lucii Jirsákovou
č.2 schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
č.3 zvolení dvou místostarostů
č.4 pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě neuvolněn
č.5 volí starostou obce Mgr.Luboše Žilku
č.6 volí prvním místostarostou obce RNDr.Lucii Jirsákovou
č.7 volí druhým místostarostu obce Josefa Čadíka
č.8 zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
č.9 volí předsedou finančního výboru Magdu Petráčkovou
č.10 volí předsedou kontrolního výboru Jaroslava Čermáka
č. 11 volí člena finančního výboru Miroslava Šarouna
č.12 volí člena finančního výboru Andreu Šepsovou
č.13 volí člena kontrolního výboru Miroslava Šarouna
č.14 volí člena kontrolního výboru Andreu Šepsovou
č.15 dohled a kontrolu nad veřejno-právními smlouvami finančnímu výboru
č.16 stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 19.000,-Kč měsíčně
č.17 stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena
zastupitelstva obce ve výši 12.500,-Kč měsíčně
č.18 stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výši 2.100,Kč měsíčně a člena výboru ve výši 1.500,-Kč
č.19 při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna
č.20 konání akce „Vánoční stromeček Petrovice“, zajištění akce organizačně spolkem
Petrovický Senior a finančně obcí Petrovice a doplnění vánočního osvětlení pro strom
před budovu obecního úřadu
č.21 konání akce „Mikulášská zábava Petrovice“, zajištění akce organizačně
zastupitelstvem a finančně obcí Petrovice
č.22 odložit akci „Oprava rybníku v Petrovicích“ z důvodů zjištění potřebných
postupů na tuto akci
č.23 schvaluje telefonní služby mobilního operátora vodafone pro zastupitele obce
Petrovice takto:
a) Pro starostu obec bude hradit veškeré telefonní náklady
b) Pro místostarostu a účetní obec hradí pouze telefonní náklady, nebude hradit
mobilní data
c) Zastupitelům obec nebude hradit mobilní data, bude hradit pouze poloviční
náklady na ostatní služby
č.24 jednací řád obce Petrovice (viz, příloha č.4)
č.25 rozvojový dokument obce Petrovice na období 2018-2022 (viz příloha č.5)
č.26 revokaci usnesení č.8 z 36 veřejného zasedání, konaného dne 25.9.2018
č.27 organizační řád obce (viz příloha č.6)

•

č.28 stanoví pravomoce starosty k rozpočtovému opatření:
Předsedající předložil k projednání a schválení kompetence starosty obce k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:do výše 300.000,-Kč na
straně příjmu a do výše 300.000,-Kč na straně výdajů, jsou-li vyvolána organizačními
změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky
obce(nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů).Rozpočtová opatření v částkách vyšších
může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově při dělených finančních prostředků zjiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdajů vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě
havárií nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit
případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter,
protože výdaj musí být realizován.

•

č.29 pro zaměstnance na dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti a to 90,Kč na hodinu s účinností od 1.12.2018 (viz příloha č. 7)

OZ odkládá usnesení:
•

č.23 odložení akce „Oprava rybníku v Petrovicích“ z důvodů zjištění potřebných
postupů na tuto akci

OZ byli seznámeni:
•
•

s výší odměn stálých obecních zaměstnanců a s výší pracovního úvazku p. účetní
s účinností od 1.12.2018
rozpočtové opatření č.8/2018

Zápis byl vyhotoven dne: 9.11.2018
Zapisovatel:
Ověřovatelé:

.............................................. dne ...........................................
.............................................. dne ...........................................

Starosta:
Razítko obce:

.............................................. dne ...........................................

