Zápis č. 8/2013
ze zasedání zastupitelstva obce Boskovštejn, které se konalo dne 26.12.2013 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.
Přítomni jsou 4 členové zastupitelstva, a tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Přítomni:

Omluvení:

Ing. Libor Nevrkla – starosta
Jindřiška Křehnáčová – člen zastupitelstva
Vlasta Vyklická – člen zastupitelstva
Jaroslav Meduna – člen zastupitelstva
Ing. Vojtěch Rada – člen zastupitelstva
Anna Poláčková – člen zastupitelstva
Tomáš Maxera - místostarosta

Starosta přednesl program jednání:
1. Volba zapisovatele a ověřovatelů
2. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014
3. Rozpočtová opatření č. 8/2013 a 9/2013
4. Stanovení úkolů kontrolního a finančního výboru na 2. pol. 2013
5. Různé

Bod č. 1 - Volba zapisovatele a ověřovatelů
Starosta navrhl jako zapisovatele dnešního zasedání pana Jaroslava Medunu, jako ověřovatele paní
Vlastu Vyklickou a paní Jindřišku Křehnáčovou a dal o tomto hlasovat.
Hlasování č. 1:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 1: Zastupitelstvo schvaluje zapisovatelem tohoto zápisu pana Jaroslava Medunu,
ověřovateli paní Vlastu Vyklickou a paní Jindřišku Křehnáčovou.

Bod č. 2 – Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014
Starosta předložil zastupitelům dokument „Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014“ a po
přečtení o něm nechal hlasovat.

Hlasování č. 2:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 2: Zastupitelstvo schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2014.

Bod č. 3 – Rozpočtová opatření č. 8/2013 a 9/2013
Starosta předložil zastupitelům rozpočtové opatření č. 8/2013 a 9/2013 a nechal o něm hlasovat.
Hlasování č. 3:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 3: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtová opatření č. 8/2013 a 9/2013.

Bod č. 4 – Stanovení úkolů kontrolního a finančního výboru na 2. pololetí 2013
Starosta předložil zastupitelům úkoly pro činnost kontrolního a finančního výboru na 2. pololetí
2013 a nechal o nich hlasovat.
Hlasování č. 4:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 4: Zastupitelstvo schvaluje stanovené úkoly pro kontrolní a finanční výbor.

Bod č. 5 – Nájemní smlouva
O provozování hospody v prostorách obecního úřadu projevila zájem slečna Monika Kratochvílová.
Záměr pronájmu těchto prostor byl zveřejněn na úřední desce obce Boskovštejn po dobu minimálně
15 dní. Starosta navrhnul ponechat nájem ve stejné výši jako u minulého nájemce a nechal o tomto
hlasovat
Hlasování č. 5:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 5: Zastupitelstvo schvaluje pronájem prostor v kulturním domě za účelem provozování
hospody pro slečnu Moniku Kratochvílovou. Cena za pronájem zůstane stejná jako u předchozího
nájemce, tedy 500,- Kč za 1 měsíc
Bod č. 6 – Různé
a) Aktualizace směrnic
Starosta předložil zastupitelům aktualizaci směrnic a nechal o nich hlasovat.
Hlasování č. 6:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 6: Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci směrnic.

b) Místo pro uzavírání sňatků
Obec Boskovštejn musí mít určen prostor, kde je možné uzavřít sňatek. Starosta proto navrhnul
určit jako tento prostor zasedací místnost obecního úřadu a nechal o tom hlasovat.
Hlasování č. 7:

Pro: 4 členové
Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů

Usnesení č. 7: Zastupitelstvo schvaluje zasedací místnost obecního úřadu jako prostor pro uzavírání
sňatků v obci Boskovštejn.

c) Odměňování členů zastupitelstva
Vláda ČR na své schůzi dne 18. prosince 2013 na základě Ministerstvem vnitra předloženého materiálu projednala návrh týkající se odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků
s vyzdvižením kvantitativního i kvalitativního nárůstu úkolů, které územní samosprávné celky
v rámci systému veřejné správy zastávají. Z usnesení vlády vyplývá, že se odměny členům zastupitelstev obcí a krajů mohou vrátit na úroveň roku 2010 a současně novým způsobem limitovat výši
možné měsíční odměny neuvolněným starostům, a to k datu 1.1. 2014. Změna na konci roku 2010
znamenala pro obec Boskovštejn pouze snížení odměny pro starostu obce. Tuto odměnu je možno
nyní vrátit na úroveň roku 2010. Starosta navrhnul odměnu ponechat na stávající snížené sazbě a
nechal o tomto hlasovat
Hlasování č. 8:

Pro: 4 členové

Proti: 0 členů
Zdržel se: 0 členů
Usnesení č. 8: Zastupitelstvo schvaluje ponechání odměn zastupitelů obce na stávající výši.

V 19:00 starosta poděkoval všem za účast a zasedání zastupitelstva ukončil.

V Boskovštejně, dne 26.12.2013

_____________________
zapisovatel

_____________________
ověřovatel

____________________
ověřovatel

