
Zápis . 1/09 a usnesení zastupitelstva Obce akov  ze dne 13. 1.  2009

Místo konání : kancelá   OÚ akov

ítomní  zastupitelé: Ing.Ladislav Prener ,  Mgr. Radek Tu l,  Ing. Milan Vlk , Franti ek
Burda, Marcela  Puchingerová,   Ing. Petra Kuklová

Omluven : Bla ena Petráchová – pro nemoc
Hosté :

Za átek: 18:00 hodin

Projednáno :

1. Starosta seznámil zastupitelstvo s pasportem  dopravního zna ení místních komunikací ve
správ  Obce akov. Pasport byl zpracován firmou LION, schválen Magistrátem m sta

B – odborem dopravy a silni ního hospodá ství a Policií R. Zastupitelstvo rozhodlo, e
pracovní skupina ve slo ení – Prener, Tu l, Burda, Vlk – provede porovnání pasportu se
skute ným stavem dopravního zna ení a vypracuje návrh na obnovu dopravního zna ení
na místních komunikacích ve správním obvodu obce.

Pro : 6  Proti : 0  Zdr el se : 0

2. Zastupitelstvo projednalo rozpo tové opat ení . 5/2008. Rozpo tovým opat ením
.5/2008 je p edkládáno ke schválení navý ení p íjm  o ástku 142.019,-K  a navý ení

výdaj  o ástku 962.508,-K . Z vý e uvedeného vyplývá, e k vyrovnanosti stran
rozpo tu bude dle rozpo tového opat ení .5/2008 pou ita polo ka 8115 (zm na stavu
krátkodobých pen ních prost edk , tj. rezerva vytvo ená na b ném ú tu obce v letech
minulých) ástkou 820.489,-K . Zastupitelstvo schvaluje se zp tnou platností
k 31.12.2008 rozpo tové opat ení . 5/2008  dle paragraf  a polo ek , jak bylo p edlo eno
k projednání.

Pro : 6  Proti : 0  Zdr el se : 0

3. Zastupitelstvo projednalo rozpo tové opat ení . 6/2008. Rozpo tovým opat ením
.6/2008 je p edkládáno ke schválení navý ení p íjm  o ástku 0,-K  a navý ení výdaj  o
ástku  807,-K . Z vý e uvedeného vyplývá, e k vyrovnanosti stran rozpo tu bude dle

rozpo tového opat ení .6/2008 pou ita polo ka 8115 (zm na stavu krátkodobých
pen ních prost edk , tj. rezerva vytvo ená na b ném ú tu obce v letech minulých)
ástkou 807,-K . Zastupitelstvo schvaluje se zp tnou platností k 31.12.2008 rozpo tové

opat ení . 6/2008  dle paragraf  a polo ek , jak bylo p edlo eno k projednání.
Pro : 6  Proti : 0  Zdr el se : 0

4. Dle díl ího p ezkoumání hospoda ení obce akov provedené Krajským ú adem
Jiho eského kraje dne 19. 11. 2008, byly mimo jiné zji ny chyby a nedostatky ve
správném stanovení m sí ní odm ny uvoln ného lena zastupitelstva – starosty. M sí ní
vyplácené odm ny uvoln ného starosty obce nejsou v souladu s na ízením vlády .
37/2003 Sb., v platném zn ní. M sí ní odm na je ni í ne  stanoví na ízení vlády.
K náprav  zji ných chyb k odm ování starosty projednalo zastupitelstvo návrhy

edlo ené starostou a), b) a ing. Vlkem c):
a) výkon funkce starosty jako uvoln ný s odm nou dle zákona

v platném zn ní 30.132,- K  hrubého, kdy starosta z vyplacené
mzdy odvede obci darem 60.000,- K /rok, tzn. náklady obce na
mzdu starosty po obdr ení daru budou cca 424.524,- K /rok
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b) výkon funkce starosty jako neuvoln ný s odm nou na horní hranici
stanovené zákonem tj. 12.542,- K  dle stávajících platných zákon  a
uzav ení pracovní smlouvy s Ladislavem Prenerem, nar. 3. 11.
1969, jako zam stnancem pro práce na údr  ve ejných
prostranství v ástce 12.542,- K  hrubého, tzn. náklady obce na
mzdu starosty a pracovní smlouvu zam stnance pro údr bu
ve ejných prostranství budou cca 358.176,- K /rok

c) výkon funkce starosty jako uvoln ný s odm nou dle zákona
v platném zn ní 30.132,- K  hrubého, tzn. náklady obce na mzdu
starosty budou cca 484.524,- K /rok.

      Zastupitelstvo schvaluje, e od 1.1.2009 je stávající starosta Obce akov  pro výkon
funkce veden jako neuvoln ný s odm nou 12.542,-K /m síc hrubého.

      Dále zastupitelstvo schvaluje uzav ení pracovní smlouvy na práce související s údr bou
ve ejných prostranství s Ing. Ladislavem Prenerem , nar. 3.11.1969 , bytem akov 35.
Pracovní pom r byl zahájen 1.1.2009 a pracovní smlouvou se stanovuje odm na 12.542,-

/m síc hrubého.
Pro : varianta b) – Prener, Tu l, Puchingerová, Kuklová
         varianta  c) – Vlk, Burda

Konec: 21;:00 hodin

Zapisovatel :  Ing. Petra Kuklová

Zasedání ídil : Ing. Ladislav Prener

Ov ovatelé:   Mgr. Radek Tu l                                 Ing. Milan Vlk

                                Franti ek Burda                                  Marcela Puchingerová
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