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

Usnesení
č.1/2016
Zastupitelé obce
epomuk
dne4. 1. 2016 schválili:

na veřejném

zasedání

zastupitelstva

obce

epomuk

Ad I) Zastupitelé všemi hlasy odsouhla ili dohody o provedeni práce pro rok 2016:
pí. V. 1.,- výběr poplatků za vodné a stočné, vedení knihy pohledávek - odměna 4.200,- Kč hrubého
Kč/hod)
p. K. Z. - za vedení kroniky obce - odměna 6.000,- hrubého v prosinci 2016
pí. B. K. - práce ve finančním výboru - odměna 800,- Kč hrubého po provedené kontrole
p. K. P. - práce ve finančním výboru - odměna 800,- Kč hrubého po provedené kontrole
p. S. O. - údržba obce,práce v lese - odměna 100,- Kč/hod hrubého
p. L.M. - údržba obce, práce v lese - odměna 118,- Kč/hod hrubého
p. B.R. - údržba obce, práce v lese - odměna 100,- Kč/hod hrubého
pí H.D. -vedení účetnictví obce - odměna 7.000,- Kč hrubého měsíčně.
p. A.R.- na zemní práce bagrem v obci - odměna 530,- Kč/hod hrubého
p. K.O. - dovoz obědů - odměna) 53,-Kč/hod hrubého
p. B. F. - dovoz obědů - odměna I 53,-Kč/hod hrubého
p. J. F. - údržba obce,práce v lese-odměna
100,- Kč/hod HM
p. K.F. - údržba obce,práce v lese-odměna
100,- Kč/hod HM
p. L.D.- údržba obce,práce v lese-odměna
118,- Kč/hod HM

měsíčně (168,-

- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili podat oznámení na Městský úřad v Příbrami , Odbor životního prostředí o tom,
že obec
epornuk nemá na vém le ním majetku odborného
lesního hospodáře, který by vykonával odborný dohled
na hospodaření na lesních pozemcích obce v roce 2016.
všemi hlasy odsouhlasili zadat zpracování
panu Ing. Rudolfovi Štěpánkovi,
Příbram

- zastupitelé

znaleckého

posudku

o ceně nernovito

ti pozemku

- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili na rok 2016 tyto peněžité a věcné dary u příležitosti životních jubileí
tištěné blahopřání do výše 100,- Kč k 50., 55., 60., 65., 70., 75., 80. narozeninám
a nad 80.narozeniny
každý rok
- peněžní dar ve výši 500,- Kč a věcný dar do výše 300,- k 70., 75. 80. narozeninám
a nad 80. narozeniny každý rok
- zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili
400,- Kč při vítání občánků,

peněžní

- zastupitelé

částku

všemi hlasy odsouhlasili

dar ve výši 500,- Kč při narození

1.000,- Kč na zhotovení

smuteční

parc.č. 865

občanů:

dítěte a věcný dar ve výši

vazby v případě

Miroslav Leitermann
starosta obce

úmrtí občana.

