Usnesení
zastupitelstva obce Prakšice z 15. veřejného zasedání konaného ve středu
8.11.2017. Na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích zastupitelstvo obce:
1.
2.
3.
4.

Schvaluje způsob jednání aklamací o každém bodu zvlášť.
Schvaluje navržený program jednání.
Schvaluje ověřovatele zápisu: Rostislava Němečka a Josefa Kadlčka
Schvaluje složení návrhové komise: Jaroslava Hladiše a Antonína Janču

5.

Schvaluje rozpočet Základní školy a Mateřské školy Prakšice, příspěvkové
organizace na rok 2018 v celkové výši výnosů 12 936 000 Kč a celkové výši
nákladů 12 936 000 Kč jako vyrovnaný. Rozepisuje závazné ukazatele na
rok 2018: spotřeba plynu 280 000 Kč, spotřeba elektrické energie 200 000
Kč, vodné, stočné 130 000 Kč.

6.

Schvaluje rozpočet obce na rok 2018 v celkové výši příjmů 19 368 600
Kč a v celkové výši výdajů 19 368 600 Kč jako vyrovnaný.

7.

Schvaluje tvorbu sociální fondu obce pro rok 2018 v částce 80 000 Kč,
schvaluje vyplácení stanovených příspěvků ze sociálního fondu dle § 80
zák. č. 128/2000 Sb. v roce 2018 starostovi a zaměstnancům obce.

8.

Schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda ing. Libor Mikel,
členové Jaroslav Hladiš, Josef Kadlček, Jaroslav Vajdík , Renata Buráňová,
k provedení inventarizace majetku obce k 31.12.2017.

9.

Neschvaluje zapojení obce do projektu Pošta Partner.

10. Schvaluje/neschvaluje povolení výjimky z nejnižšího počtu žáků stanovené
zák. 561/2004 Sb. s úhradou zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy.
Jedná se o 3 žáky pod normativ.
11.

Schvaluje/neschvaluje použití fondu investic Základní školy Mateřské
školy, příspěvkové organizace k financování údržby a oprav majetku
v případě, že by bez použití fondu měla ZŠ a MŠ vykazovat ztrátu
hospodaření.

12. Schvaluje koupi pozemku parc.č. 778/2 v obci a katastrálním území
Prakšice.
13. Schvaluje prodej pozemku parc.č. 2215/6.

14. Schvaluje v souladu s nařízením vlády 318/2017 Sb. odměny neuvolněným
členům zastupitelstva za výkon funkce za měsíc v následujících částkách:
místostarosta 17 000 Kč
předseda výboru 3 068 Kč
člen výboru 2 557 Kč
člen zastupitelstva 1 534 Kč
Odměna bude poskytována od 1.1.2018.
15. Schvaluje rozpočtová opatření 6,7,8/2017.
16. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za
komunální odpad.
17.

Pověřuje finanční výbor kontrolou hospodaření Základní školy a Mateřské
školy Prakšice za rok 2017.

