Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Bohatice konaného dne 19. L0.2022

obec

Bohatice

U.NE'ENí

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bohatice,
konaného dne 19. 10.2022 od í8:00 hodin.
(usnesení é. 4012022 - 57 12022|
Proqram:
Složeníslibu členůzastupitelstva obce
1) Schválení programu
2) Určenípočtu místostarostů
3) Uróenífunkcí, pro které budou členovézastupitelstva obce uvolněni (§ 71
odst. 1 písm. a/ zákona o obcích)
4) Určenízpůsobuvolby starosty a místostarosty
5) Volba starosty
6)Volba místostarosty
7) ZřIzení finančníhoa kontrolního výboru a určenípoětu ělenů finanóního a

kontrolního výboru
8) Volba předsedy finančníhovýboru
9) Volba předsedy kontrolního výboru
10) Volba členůfinančníhovýboru
1 '1) Volba členůkontrolního výboru
1 2) Rozhodnutí o odměn ách za výkon funkcí neuvolněných ólenŮ zastupitelstva
(§ 72 odst. 2zákona o obcích)
13) Rozpoětové opatřenl é.512022
14) Ostatní

Diskuze
1)

Usnesení ě. 40/2022 - Schválení programu

@ohaticeschvalujenásledujícíprogramustavujícíhozasedání:
Složení slibu členůzastupitelstva obce
1) Schválení programu
2) Urěení poětu místostarostů
3) Určenifunkcí,pro které budou členovézastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. alzákona
o obcích)
4) Urěenízpůsobuvolby starosty a místostarosty
5) Volba starosty
6) Volba místostarosty
7) Zřlzení finančníhoá kontrolního výboru a určenípoětu ólenů finaněního a kontrolnÍho výboru
8) Volba předsedy finaněního výboru
9) Volba předsedy kontrolního výboru
10) Volba ělenů finančníhovýboru
1 1) Volba ólenů kontrolního výboru
12) Rozhodnutí o odměn ách Ža výkon funkcí neuvolněných ělenů zastupitelsfua (§ 72 odst. 2 zákona
o obcích)
13) Rozpočtovéopatření é,512022
14) Rozpočtovéopatření ě.612022
1 5) Provádění rozpoětových opatření

Diskuze

Výsledek hlasování: Pro

5

Proti

0

Zdželi se

0
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2) Usnesení č. 4í12022 - Urěení počtu místostarostů
Zastupitelstvo obce Bohatice schvaluje zvolení jednoho místostarosty,
Výsledek hlasování: Pro
Proti
Zdrželi se 0

5

0

3) Usnesení ě. 4212022 - Urěení funkcí. pro které budou členovézastupitelstva obce
uvo!něni
Zastupitelstvo obce Bohatice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že
pro výkon funkcí obce nebude žádný člen zastupitelstva uvolněn.
Výsledek hlasování: Pro
Proti
Zdželise 0

5

0

4) Usnesení č. 43/2022 - Určenízpůsobu volbv starostv a místostarostv
Zastupitelstvo obce Bohatice schvaluje veřejný způsob vo!by starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování: Pro 5
Proti 0
Zdželi se 0
5) Usnesení ě. 4412022 - Volba starostv
Zastupitelstvo obce Bohatice:
volí starostou obce Bohatice pana Jiřího Kováče,
Výsledek hlasování: Pro
Proti
Zdželi se

4

6)

0

1

Usnesení č. 45/2022 - Volba místostarostv

Zastupitelstvo obce Bohatice:
vo!í místostarostou obce Bohatice paní Evu Lackovou.
Výsledek hlasování: Pro 3 Proti 1 Zdželi se 1
7) Usnesení č. 46/2022 - Zřízenífinančníhoa kontrolního vÝboru a určenípočtu členů
finaněního a kontrolního vÝboru
Zastupitelstvo obce Bohatice zřizuje finančnívýbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou
tříčlenné.

Výsledek hlasování: Pro

5

Proti

0

Zdželise 0

8) Usnesení č. 4712022 - Volba předsedv finančníhovýboru
Zastupitelstvo obce Bohatice volí předsedou finančníhovýboru paní Šárku Žákovou.
Výsledek hlasování: Pro
Proti
Zdrželise 0

5

0

9) Usnesení č. 48/2022 - Volba předsedv kontrolního vÝboru
Zastupitelstvo obce Bohatice volí předsedou kontrolního výboru paní Ladislavu
Luxíkovou.
Výsledek hlasování: Pro
Proti
Zdrželi se 0

5

0

í0) Usnesení č. 49/2022 - Volba ělenů finančníhovÝboru

Zastupitelstvo obce Bohatice volí čleňy finančníhovýboru paní Magdu Jogheeovou a paní
Gabrielu Dvořákovou.
Výsledek hlasování: Pro
Proti
Zdželi se 0

5

0
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í1) Usnesení č. 50/2022 - Volba členůkontrolního vÝboru
Zastupitelstvo obce Bohatice volí ěleny finaněního výboru paní Petru Němcovou a pana
Jana Souška.
Výsledek hlasování: Pro 5

Proti

0

Zdželi se

0

í2) Rozhodnutí o odměnách za vÝkon funkcí neuvolněnÝch členůzastupitelstva
Usnesení č. 5í/2022 - odměnv zastupltele obce

a) Zastupitelstvoobce Bohaticevsouladus§72odst,2a§84odst.2

písm. n) zákona
obce
zastupitelstva
člena
neuvolněného
funkce
za
výkon
odměnu
o obcích stanoví
případě
v
a
poskytována
11.2022
od
1.
ve výši í í50,_ Kčza měsíc. Odměna bude
náhradníka Óde dne prvního zasedánízastupitelstva, jehož se zúčastnil.
b) Zastupitelstvo obce Bohatice v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanovÍ,
že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému ělenovi
zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náležíneivyššíodměna,
Proti 0 Zdželi se 0
Výsledek hlasování: Pro 5

Usnesení ě. 5212022 - odměnv starostv obce

ZastupitelstvoobceBohaticevsouladus§72odst.2a§84odst.2písm.n)zákonao

obcích stanoví odměnu za výkon funkce starosty jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši í8 O0O,_ Kč za měsíc. Odměna bude poskytována od í. í 1.2022,
Zdželi se 0
Proti
Výsledek hlasování: Pro

5

0

Usnesení č. 53/2022 - odměnv místostarostv obce
ZastupitelstvoobceBohaticevsouladus§72odst.2a§84odst.2písm.n)zákonao
obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného Člena
zastupitelstva obce ve výši 12 880,- Ké za měsíc. Odměna bude poskytována od 1.1 1. 2022,
Proti0 Zdželi se 0
Výsledek hlasování: Pro 5
Usnesení č. 54/2022 _ odměnv předsedv yÝboru zastupiteIstva
Zastupitelstvo obce Bohatice v souladu s § 72,,odst.2 a § 84 odst. 2 písm, n) zákona o
obcícň stanoví odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva ve výŠi2 300,Kézaměsíc, Odměna bude poskytována od í. íí'.2022.
Proti 0 Zdžélise 0 _ *:.
Výsledek hlasování: Pro 5
,

,

13) Usnesení ě. 55/2022 - Rozpočtovéopatření ě. 5/2022
Zastupitelstvo obce Bohatice
bere ňa vědomí rozpočtovéopatření č.5t2O22, rozpočtovéopatření č,5l2o22je Přílohou
tohoto usnesení.
Zdželi se 0
Proti
Výsledek hlasování: Pro

5

0

í4l Usnesení č. 56/2022 - Rozpočtovéopatření č. 6/2022
Zastupitelstvo obce Bohatice
scnválule rozpočtovéopatření č.6t2O22, kteným se navyšujípříjmy 9 9?1090 KČa Činítak
4724gŽs,so ke, výoajé se snižujío1 079 ío0 Kč a činítak5 886 182Ké. Schválený návrh
rozpoětového opatřeni é. 6l2022je přílohou tohoto usnesení.
Zdželi se 0
Proti
Výsledek hlasování: Pro

5

0
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1,9.

L0.2022

15) Usnesení č. 57/2022 - Provádění rozpočtovÝch opatření
Zastupitelstvo obce Bohatice:
stanovuje v souladu s § 'l02 odst. 2 písm. a) zákona é.12812000 Sb., o obcích (obecní
zřízení),ve znění pozdějších předpisů kompetenci starosty obce k prováděníjednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
do výše í 00 000,- Kě u jednotlivých závazných ukazatelů, pokud tyto změny nevyvolávají
dalšínároky na finančníprostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů).
Rozpočtová opatření v částkách vyššíchmůžestarosta obce samostatně provádět jen
v případech:
a) rozpočtového zapojení účelověpřidělených finančníchprostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojenívýdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasnéprovedení úhradyje
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z
neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a dalšínutné výdaje,
kdy schválení rozpočtovéhoopatřeníje nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj
musí být realizován, tj, i v případech vyššíchvýdajů nezávislých na vůli obce (např.
vyúčtováníspotřeby energií,.. )
Zastupitelstvo si vyhrazuje právo na informaci o každémrozpočtovém opatření provedeném
v kompetenci starosty na nejbližšímzasedánízastupitelstva konaném po schválení
rozpoětového opatření starostou a jejího stručného odůvodnění(odůvodněnílze na zasedání
podat ústně).
Výsledek hlasování: Pro
Proti
Zdželi se 0

5

k-r,r'

0

§§ť

^t2

Eva Lacková

Jiří Kováč

místostarostka

starosta

V Bohaticích dne 19. 10.2022
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