Zápis 1/19 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Zhoř ze dne 8. 1. 2019

_________________________________________________________
_____________________________________________________________
Zasedání ZO se konalo na OÚ ve Zhoři od 119.00 hodin.
Zasedání řídila starostka obce.
Přítomni:
Ing. R. Nohejlová, M.Trpková, Ing. J. Brož, Fr. Kořánek, P. Kuchta, Ing. Švehla, J. Záruba
Zapisovatel: M. Trpková
Návrh na ověřovatele zápisu: Ing. Švehla, P. Kuchta
Návrh byl přijat, pro - 7.
Starostka
tarostka zahájila jednání, přivítala přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program:

Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
1. Ukončení záměru na pronájem pohostinství ve Zhoři
2. Zvýšení odměny za DPP
3. Informace z obce
4. Diskuse

Program byl přijat, pro – 7

Usnesení č. 1/2019:
ZO Zhoř ukončuje záměr na pronájem nebytových prostor v pohostinství Zhoř 40 za účelem
poskytování hostinských služeb a souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu prostoru sloužícího
k podnikání s Veronikou Fialovou, Zhoř 33 za nájem 6.360 Kč za rok (viz příloha č. 1 tohoto zápisu). ZO
Zhoř pověřuje starostku obce podpisem této smlouvy.
pro – 7,proti
,proti – 0,zdržel se – 0

Usnesení č. 2/2019:
ZO Zhoř souhlasí se zvýšením odměn u dohod o provedení práce od 1. 1. 201
2019 na 80 Kč (jedná se o
pomocné úklidové práce) za 1 hodinu na základě zvýšení minimální mzdy dle nařízení vlády č.
273/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě.
mzdě.S platností od 1. 1. 2019
zvyšuje odměny u dohod o provedení práce za sekání, vyžínání a jiné náročné práce na 120 Kč za
hodinu.
pro – 7,proti
,proti – 0,zdržel se – 0

Informace z obce:
 V sobotu 26. ledna 2019 od 20 hodin se ve Zhoři koná Babský bál, hraje The Gentleman.

Zasedání ZO bylo ukončeno ve 20.00
.00hod.
Zapsala:

M. Trpková

____________________
Ing. Romana Nohejlová
starostka obce

Ověřili:

Ing. Švehla

___________

P. Kuchta

___________

