U S N E S E N Í č. 1/1/10 -16/1/10
Zastupitelstva Obce Skoronice
Zastupitelstvo Obce Skoronice na svém zasedání dne 7.12.2010 po projednání
S c h v á l i l o:
Program zasedání
Ověřovatele zápisu: Lukáš Plachý, ing. Marie Půčková, zapisovatelka: Marie Řiháková
Rozpočtové opatření č. 8/2010 – navýšení příjmů i výdajů o 30.000,-- Kč
Rozpočtové opatření č. 9/2010 – navýšení příjmů i výdajů o 4.000,-- Kč
Rozpočtové opatření č. 11/2010 – navýšení příjmů i výdajů o 59.400,-- Kč
Uzavření dohody o pracovní činnosti pro knihovnici L. Hudcovou v období od 1.1.2010
do 30.6.2010
Inventarizace majetku obce k 31.12.2010 a složení inventarizačních komisí
Rozpočtové provizorium pro přechodné období do sestavení rozpočtu na rok 2011 tj.
čerpání výdajů ve výši 3/12 z celkového rozpočtu v roce 2010 dle paragrafů a smluvní
závazky
Předběžný souhlas – rozpočtové opatření, které bude zaúčtované v měsíci 12/2010, aby bylo
dodatečně schválené na i. zasedání ZO roku 2011
Složení členů finančního výboru
Složení členů kontrolního výboru
ZO Skoronice schvaluje měsíční odměny neuvolněných zastupitelů a místostarosty.
Místostarosta – Marek Vašíček, měsíční odměna 10.600,-- Kč
Max. dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003
2003 Sb., může činit 7.509,-- + 7.824,-- = 15.333,-výkon funkce 5.260,-- + přípl. dle počtu obyvatel 5.340,-- = 10.600,-Členové kontrolního a finančního výboru z řad zastupitelů:
Předseda kontrolního výboru Pavel Ticháček, měsíční odměna 750,-- Kč
max. dle přílohy č. 1 k nař. vlády č. 37/2003 Sb. může činit 880,-- + 180,-- = 1.060,-Kč
výkon funkce 620,-- + přípl. dle počtu obyvatel 130,-- = 750,-- Kč
Předseda finančního výboru – Miroslav Chytil, měsíční odměna 750,-- Kč
max. dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., může činit 880,-- + 180,-- =
1.060,-- Kč
výkon funkce 620,-- + přípl. dle počtu obyvatel 130,-- = 750,-- Kč
max. dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003
Novotná Jitka, měsíční odměna 530,-- Kč
za výkon funkce člena ZO 400,-- + příplatek podle počtu obyvatel 130,-Ing. Půčková Marie, měsíční odměna 530,-- Kč

za výkon funkce člena ZO 400,-- + příplatek podle počtu obyvatel 130,--

Člen ZO
Lukáš Plachý, měsíční odměna 460,-- Kč
za výkon funkce 280,-- + příplatek podle počtu obyvatel 180,-Odměna všem neuvolněným zastupitelům je ve výši 70 % maximální částky.
Výjimkou je Lukáš Plachý, kterému je schváleno 100 %.
Podání žádosti obce Skoronice o pozemkové úpravy na pozemky, které má ve svém
vlastnictví

Vzalo na vědomí:
Hospodaření obce Skoronice k 30. 11. 2010
Informaci o jednání starostů a místostarostů MND
Informace k bodu č. 16. Různé

Ověřovatelé zápisu: ing. Marie Půčková
Lukáš Plachý

Jan Grombíř
starosta

Ve Skoronicích 9.12.2010

