USNESENÍ Z 4. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZO DĚTŘICHOV
KONANÉHO DNE 02. ČERVNA 2015
Zasedání obce Dětřichov se konalo 02. června 2015 od 18,00 h
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dětřichově
Pořadové číslo usnesení:
4

Zastupitelstvo obce zvolilo ověřovatele zápisu: p. Drapáka Zbyňka a p. Poláka Víta

4/1

ZO bere na vědomí zprávu starosty za uplynulé období od minulého zasedání.

4/2

ZO SCHVALUJE návrh SDH na doplnění stávající výjezdové jednotky na rok 2015 o
další dva členy. Jedná se o: p. Jaroslava Němce, nar. 1997 a p. Jaroslava Brunclíka,
nar. 1983.

4/3

ZO SCHVALUJE účetní uzávěrku Obce Dětřichov za rok 2014.

4/4

ZO SCHVALUJE Zprávu o kontrole hospodaření obce Dětřichov za rok 2014 bez chyb a
nedostatků a zároveň SCHVALUJE závěrečný účet obce za rok 2014.

4/5

ZO SCHVALUJE Rozpočtová opatření v předloženém znění dle přílohy č. 1 k jednání
ZO. Rozpočtová opatření č. dokladu 200 004, kde se mění objem příjmů a výdajů na
9.887.862,00 Kč.

4/6 a) ZO NESCHVALUJE navýšení měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů obce dle
Sbírky zákonů č. 52/2015 dle nařízení vlády ze dne 16. března 2015.
b) ZO SCHVALUJE, že odměny zastupitelů zůstávají v souladu s ustanovením § 84
odst. 2, písmeno n), zákona o obcích odměny neuvolněným členům zastupitelstva
obce Dětřichov a dle Sbírky zákonů č. 459/2013 dle nařízení vlády ze dne
18. prosince 2013, o odměnách za výkon členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů.
Neuvolněný místostarosta obce
=
7.509,- Kč
Člen zastupitelstva obce a člen rady
=
1.580,- Kč
Člen zastupitelstva obce a předseda výboru
=
1.340,- Kč
Člen zastupitelstva obce a člen výboru
=
1.030,-Kč
Člen zastupitelstva obce
=
460,- Kč
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4/7

ZO SCHVALUJE pojištění bezdrátových rozhlasů včetně digitálního povodňového
plánu dle poskytnuté dotace „ Protipovodňová opatření mikroregionu Frýdlantsko“.
Povinné pojištění rozhlasů v celkové částce 16 067 Kč na rok 2015. Pojistníkem byla
vybrána pojišťovna Kooperativa.

4/8

ZO SCHVALUJE výkup pozemku pod obnovenou komunikací III/03515. Po
pozemkových úpravách došlo ke změně a přečíslování parcel, dříve p.p.č. 1882/1, nyní
p.p.č. 2256 v k.ú Dětřichov u Frýdlantu o výměře 352 m2 . Jedná se o aktualizaci
souhlasu, který byl dán ZO dne 04.06.2010 a byla sepsána Kupní smlouva o smlouvě
budoucí OLP/1838/2010.

4/9

ZO SCHVALUJE záměr bezúplatného převodu pozemku okolo místního kostela do
majetku obce.

4/10

ZO SCHVALUJE prodej pozemku p. Davida p.p.č. 1872/12 k.ú Dětřichov u
Frýdlantu.

Daniel Kopecký
starosta obce
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