Zápis č. 3/2010
ze zasedání zastupitelstva obce Boskovštejn, které se konalo dne 28. 12. 2010 v 17.00 hod. v
úřadovně Obecního úřadu.
Zasedání zastupitelstva zahájil v 17.00 hod. starosta ing. Libor Nevrkla, všechny přivítal a
konstatoval, že pozvánka na toto zasedání byla vyvěšena jak na úřední desce, tak i v elektronické
podobě a to nejméně 7 dní před konáním tohoto zasedání.
Přítomno je 6 členů zastupitelstva a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přítomni: Ing. Libor Nevrkla – starosta
Tomáš Maxera – místostarosta
Vojtěch rada – člen zastupitelstva
Vlasta Vyklická – člen zastupitelstva
Anna Poláčková – člen zastupitelstva
Jaroslav Meduna – člen zastupitelstva (dostavil se v 17.50 hod.)
Omluven: Jindřiška Křehnáčová – člen zastupitelstva
Starosta přednesl program jednání:
1.Volba zapisovatele a ověřovatelů
2.Odměny členům zastupitelstva
3.Kácení dřevin
4.Prodej pozemku (části pozemku) na stavební parcelu
5.Různé

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl jako zapisovatele tohoto zápisu pana V. Radu, jako ověřovatele pana T. Maxeru a
pana J. Meduny a dal o tomto hlasovat.
Hlasování č. 1: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem tohoto zápisu pana V. Radu, ověřovateli pana
T. Maxeru a pana J. Medunu.

Bod č. 2 – Odměny členům zastupitelstva
Starosta předložil návrh na úpravu odměn zastupitelů v návaznosti na novelu k nařízení vlády č.
37/2003 Sb. Měsíční odměny budou následující:

Starosta:
11.150,- Kč
Hlasování č. 2: Pro: 5 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 1 člen
Usnesení č. 2: Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměnu pro starostu obce ve výši 11.150,- Kč.
Místostarosta: 3.220,- Kč
Hlasování č. 3: Pro: 5 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 1 člen
Usnesení č. 3: Zastupitelstvo schvaluje nadpoloviční většinou měsíční odměnu pro místostarostu ve
výši 3.220,- Kč.
Členové zastupitelstva:
J. Křehnáčová: 266,-Kč (člen zastupitelstva ) + 414,- Kč (předseda kontr. výboru) + 310,- Kč
(člen fin. výboru) – celkem měsíčně 990,- Kč.
Vojtěch Rada: 266,- Kč (člen zastupitelstva) + 414,- Kč (předseda fin. výboru) – celkem 680,- Kč
měsíčně
Vlasta Vyklická: 266,- Kč (člen zastupitelstva) + 314,- Kč (člen fin. výboru) – celkem 580,- Kč
Anna Poláčková: 266,- Kč (člen zastupitelstva) + 314,- Kč (člen kont. výboru) – celkem 580,- Kč
Jaroslav Meduna: 266,- Kč (člen zastupitelstva) + 314,- Kč (člen kont. výboru) – celkem 580,- Kč
Hlasování č. 4: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schvaluje měsíční odměny členům zastupitelstva tak, jak je výše
uvedeno, a to s platností od 1. 1. 2011
Bod č. 3 – Kácení dřevin
Pan Šmerda písemně požádal o povolení kácení dřevin (bříza) na parcele č. 8 u domu č.p. 42.
Hlasování č. 5: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 5: Zastupitelstvo s tímto záměrem souhlasí, tedy s pokácením jednoho stromu (břízy) u
domu č.p. 42. Záměr bude zveřejněn na vývěstní desce.
Bod č. 4 – Žádost p.Křivánka o odkoupení parcely (její části) č. 653/3 k.ú. Boskovštejn
Starosta přednesl písemnou žádost pana Křivánka a navrhl prodat pouze vrchní část (po vyměření) s
tím, že si kupující vybuduje na vlastní náklady veškeré inženýrské sítě (voda, elektřina, plyn). Cena
za 1 m2 60 Kč.
Hlasování č. 6: Pro: 6 členů
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 6: Zastupitelstvo schvaluje záměr přodeje části pozemku č. 653/3 k.ú. Boskovštejn za

cenu 60 Kč /m2. Tento záměr bude zveřejněn na vývěstní desce.
Bod č. 5 – Různé
Starosta informoval o žádosti mysliveského spolku Hubert o zapůjčení židlí na kulturní akci
pořádané 15.1.2011 v Grešlově Mýtě.
Usnesení 4. 5: Zastupitelstvo bere na vědomí tuto žádost.

Ve 18:00 starosta poděkoval všem za účast a 3. zasedání zastupitelstva ukončil.
V Boskovštejně, dne 28.12.2010

_____________________
zapisovatel

_____________________
ověřovatel

____________________
ověřovatel

