Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce Vanov dne 29.12.2017

Přítomni: členové zastupitelstva obce:
Ludmila Ťápalová, Daniela Salusová, Jaroslav Rod, Stanislava Chromá, Václav Pi)auer, Roman Michl
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO - konstatování, zda je ZO schopno se usnášet
Starostka přivítala přítomné zastupitele. Oznámila, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, a že ZO
je schopno se usnášet.
2) Schválení programu
Program jednání:
1) Zahájení - informace o počtu přítomných členů ZO - konstatování, zda je ZO schopno se usnášet
2) Schválení programu
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové)
4) Informace o ověření zápisu z posledního zasedání ZO
5) Rozpočet obce na rok 2018
6) Darovací smlouva – ﬁnanční příspěvek na provoz Dětského domova Telč
7) Darovací smlouva – příspěvek na ﬁnancování domácí hospicové péče Sdílení o.p.s.
8) Projednání výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády č.318/2017
9) Rozpočtové opatření č. 1
10) Rozprava
11) Souhrn přijatých usnesení
12) Závěr
Hlasování: 6 pro, 0 pro , 0 se zdrželo
3) Volba ověřovatelů zápisu (dva členové)
Starostka navrhla za ověřovatele zápisu Stanislavu Chromou a Romana Michla.
Hlasování: 4 pro, 0 pro , 2 se zdrželi
4) Informace o ověření zápisu z minulého zasedání ZO
Místostarostka informovala, že zápis z předchozího zasedání ZO byl ověřovateli zápisu Jaroslavem
Rodem a Václavem Pi)auerem ověřen bez připomínek.
5) Rozpočet obce na rok 2018
Předkladatel: Daniela Salusová - místostarostka obce
Místostarostka navrhla provedení změny oproE schválenému návrhu - přesunout ﬁnanční prostředky z
§ 6409, pol. 5901 – rezerva ve výši 110,9 Es. na § 6112, zastupitelstva obcí, na posílení položky pro
odměny členů zastupitelstev obcí. Celková výše navrženého rozpočtu se změnou nemění.
Hlasování: 6 pro, 0 pro , 0 se zdrželo
K rozpočtu nejsou další připomínky, místostarostka předložila upravený návrh rozpočtu ke schválení.
ZO 12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2018 dle upraveného návrhu schváleného usnesením č.
ZO 10/2017 (objem příjmů 1554,9 Es Kč, objem výdajů 1554,9 Es Kč, vyrovnaný rozpočet).

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provádění:
- všech rozpočtových opatření týkajících se přijeH účelových dotací ze státního rozpočtu, státních
fondů a ostatních dotací a jejich použiH
- všech ostatních rozpočtových opatření do výše 50 Es. Kč v jednotlivých případech v rámci celkového
schváleného rozpočtu
- uložilo starostovi obce předkládat vždy na nejbližším zasedání zastupitelstva obce přehled starostou
přijatých rozpočtových opatření.
- všech rozpočtových opatření v příjmové čásE rozpočtu v plné výši zapojených do rezervy.
Hlasování: 6 pro, 0 pro , 0 se zdrželo
6) Darovací smlouva – ﬁnanční příspěvek na provoz Dětského domova Telč
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Jedná se o poskytnuH daru odsouhlaseného na minulém ZO v rámci rozpravy, obec Vanov poskytne
dar ve výši 5 000 Kč na provoz Dětského domova Telč.
ZO 13/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu a poskytnuH daru
ve výši 5 000,- Kč Dětskému domovu Telč.
Hlasování: 6 pro, 0 pro , 0 se zdrželo
7) Darovací smlouva – příspěvek na ﬁnancování domácí hospicové péče Sdílení o.p.s.
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Jedná se o poskytnuH daru odsouhlaseného na minulém ZO v rámci rozpravy, obec Vanov poskytne
dar ve výši 5 000 Kč na ﬁnancování domácí hospicové péče Sdílení o.p.s..
ZO 14/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření darovací smlouvy dle předloženého návrhu a poskytnuH daru
ve výši 5 000,- Kč neziskové organizaci Sdílení o.p.s..
Hlasování: 6 pro, 0 pro , 0 se zdrželo
8) Projednání výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 318/2017
Sb.
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Seznámila zastupitele s problemaEkou, vyšlo nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb., kterým se nově
stanovují výše odměn pro členy zastupitelstev obcí. Přednesla návrh výše odměn pro neuvolněné
členy zastupitelstva obce v souladu s nařízením vlády 318/2017 Sb. a zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění od 1.1.2018.
ZO 15/2017
Zastupitelstvo obce Vanov stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc ve
výši:
- starosta - 40% z maximální částky uvolněného starosty stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
- místostarosta - 50,7% z maximální částky stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
- člen zastupitelstva - 54,8% z maximální částky stanovené nařízením vlády č. 318/2017 Sb.
- člen zastupitelstva / zvláštního orgánu obce - v maximální výši stanovené nařízením vlády č.
318/2017 Sb.
Výše odměny bude zaokrouhlena na celé koruny směrem dolů, a je stanovena s účinnosH od 1.1.2018.
Hlasování: 6 pro, 0 pro , 0 se zdrželo

9) Rozpočtové opatření
Předkladatel: Ludmila Ťápalová - starostka obce
Zastupitelstvo projednalo 1. rozpočtové opatření v rozsahu dle předloženého soupisu.
ZO 16/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje 1. rozpočtové opatření v rozsahu dle přílohy.
Hlasování: 6 pro, 0 pro , 0 se zdrželo
10) Rozprava
Bez rozpravy.
11) Souhrn přijatých usnesení
Bez rozpravy.
12) Závěr
Starostka poděkovala všem přítomným zastupitelům za účast.

Zapsala: Daniela Salusová
Konec: 20:30 hod.
Předáno k podpisům: 2. ledna 2018

Stanislava Chromá, v.r.
ověřovatel

Roman Michl, v.r.
ověřovatel

Ludmila Ťápalová, v.r.
starostka obce

Daniela Salusová, v.r.
místostarostka obce

Anonymizováno dle zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

