OBEC NEPOMUK
262 42 Rožmitál p. Tř., okres Příbram

Usnesení
č.l/2014
Za tupitelé obce epomuk na veřejném za edání zastupitel
dne 2. I. 2014 schválili:

tva obce

epornuk

- za tupitelé všemi hlasy odsouhlasili dohody o provedení práce pro rok 2014:
V.K. - výběr poplatků za vodné a stočné, vedení knihy pohledávek - odměna 5.000,- Kč hrubého
mě íčně (200,- Kč/hod)
Z.K. - za vedení kroniky obce - odměna 6.000,- hrubého v pro inci 2014
K.B. - práce ve finančním výboru - odměna 800,- Kč hrubého po pro edené kontrole
D.L. - úklid a údržba obce - odměna 100 - Kč/hod hrubého
M.L. - úklid a údržba obce- odměna 100,- Kč/hod hrubého
L.V. - úklid a údržba obce- odměna 100,- Kč/hod hrubého
D.H. -vedení účetnictví obce - odměna 6.000 - Kč hrubého měsíčně.
- zastupitelé všemi hla y odsouhla ili odborného lesního hospodáře, který bude vykonávat
odborný dohled na hospodaření na lesních pozemcích obce v roce 2014, le ním hospodářem byl
chválen Ing.F.CH ..Zastupitelé zároveň odsouhlasili s Ing. F.CJ-I, uzavření "Dohody o provedení
práce" a odměnu za vykonanou práci ve výši 3.350,- Kč hrubého za rok 2014.
- zastupitelé všemi hlasy od ouhlasili na rok 2014 tyto peněžité a věcné dary u příležitosti
životních jubileí občanů:
tištěné blahopřání do výše 50,- Kč k 50., 55.,60.,65.,70.,
75.,80. narozeninám
a nad 80.narozeniny každý rok
- peněžní dar v výši 500,- Kč a věcný dar do výše 200,- k 70.,75.,80.
narozeninám
a nad 80. narozeniny každý rok
- zastupitelé všemi hla y odsouhlasili peněžní dar ve výši 500,- Kč při narození dítěte a věcný dar
ve ýši 300,- Kč při ítání občánků.
- za tupitelé šerni hla yod ouhlasili čá tku 1.000,- Kč na zhotovení smuteční vazby případě
úmrtí občana.
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili změnu výše odměn a příplatků po kytovaných ČlenLIlTI
zastupitelstva obce dle ařízení vlády ze dne 18. prosince 2013, kterým se mění nařízení vlády
čí 10312003 b. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů.

Miroslav Leiterrnann
starosta obce

