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Zajištění povinných složek digitalizace správy obce
Registrace obce jako organizátora akce: „Ukliďme svět, ukliďme Česko“
Komunální odpad (známky na popelnice) občanů trvale žijících v obci bude hrazen
z obecního rozpočtu
Poplatek ze psů nebude vybírán
Oprava střechy kaple a sanace stropu v kapli
Oprava hřbitovní zdi
Digitalizace obecních kronik
Výsadba zeleně (např. lesopark vedle hřbitova, stromořadí podél silnic, zeleň na točně)
Hydrogeologický průzkum podzemních vod a studie řešení nakládání s odpadními
vodami (DČOV) v rámci dlouhodobého rozvoje obce
Studie řešení překračování povolené rychlosti vozidel na silnici v obci
Zahájení příprav na realizaci územního plánu v rámci dlouhodobého rozvoje obce
Pořádání seminářů (např. kurz první pomoci, bezodpadová domácnost, apod.)

Zastupitelstvo tento plán činností projednalo. Byla vznesena připomínka, aby se zastupitelstvo
pokusilo oslovit sousední obec Domousnice a požádat ji o poskytnutí finančního příspěvku na
opravy a údržbu hřbitova. Zastupitelstvo bere tuto připomínku na vědomí a bude v roce 2019
s obcí Domousnice na toto téma jednat. Následně starosta vyzval k hlasování o předneseném
plánu činností.
Hlasování č. 2:
Pro – 9
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 2:
Zastupitelstvo obce schvaluje přednesený plán činnosti obecního zastupitelstva na jeho 4leté
období včetně dlouhodobějších vizí.
Bod č. 5 - Organizační záležitosti obecního úřadu
Starosta přednesl a dal hlasovat o následujících bodech organizačních záležitostí obce
1) Odměny zastupitelům:
- starosta: 9000 Kč měsíčně
- místostarostka: 5000 Kč měsíčně
- předseda kontrolního výboru: 700 Kč měsíčně
- předseda finančního výboru: 700 Kč měsíčně
- členové výborů: 300 Kč měsíčně
Hlasování č. 3:
Pro – 9
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 3:
Zastupitelstvo obce schvaluje v bodě č. 5/1 navržené odměny zastupitelům a to s platností od
22.11.2018.
2) Hodinová sazba za práci v rámci dohody o provedení práce: 120 Kč/hod.
Hlasování č. 4:
Pro – 9
proti – 0

zdržel se – 0

Usnesení č. 4:
Zastupitelstvo obce schvaluje hodinovou sazbu navrženou v bodě 5/2 a to s platností od
22.11.2018.
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