
Obec Bačkov
Bačkov 38, 582 91 Světlánad Sázavou

lčo: aoslglll

Zápls z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov

Přítomní zastupitelé: Bárta František, Korelová Alena, Novotný Luboš, Libuše Dočkalová,

Josef Karel

Omluveni:

Zapisovatel : Josef Karel

ověřovatelé: Líbuše Dočkalová a Alena korelová

Přítomní občané: dle prezenční listiny

Den konání:20.4.201,8 v zasedací místnosti OÚ gačkov č.p. 38

Začátek jednání: 20:00 hodin

Konec jednání: 21,:45 hodin

Program jednání: 1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu

3. Schválení programu jednání zastupitelstva

4. Kontrola usnesení ZO z 2. 3. 2018

2. Organizace pálení čarodějnic a stavění Máje

3. Zuýšení hodinové mzdy za brigády

4. Dohody o provedení práce zastupitelů

5. Diskuze

6.Závěr

T€l: +420 606 050 043

E-mail: ou-backov@tiscali"cz

Web: http://www.backov.cz
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L. Zahájení

Veřejné zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno starostou panem Františkem Bártou
ve 20 hodin. Po přivítání všech přítomných starosta konstatuje, že je přítomno 5
zastupitelé z 5, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Jako zapisovatele ze zasedání starosta pověřuje přítomného pana Josefa Karla.
Pan Karel s pověřením zapisovatele souhlasí.

2. Určení ověřovatelů zápisu .

Jako ověřovatelé zápisu ze zasedání ZO jsou navrženi paní Libuše Dočkalová a paní

Alena Korelová, obě jmenované s návrhem souhlasí.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0
lJsnesení č.2/2O78: ZO schválilo jako ověřovatele zápisu paní Libuši Dočkalovou a
paní Alenu Korelovou.

3. Program jednání

Starosta seznámil přítomné s programem jednání a vyzval k návrhům doplňujících bodů.

3.1. Doplňující body: 0

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0
Usnesení č.3/2O78: ZO schválilo program jednání ZO

4. Kontrola usnesení ZO z 2.3. 2a18

Starosta provedl kontrolu usnesení z jednání zastupitelstva ze dne 2.3.2018 a sděluje,
že všechny usnesení a ujednání ZO byly splněny.

5. Organizace pálení čarodějnic a stavění Máje
Pálení čarodějnic proběhne tradičně dne 30.4. od 20.hodin v prostoru Hajerna. Je
možno ukládat klest na místo pálení. Stavění Máje proběhne 30.4. od t7. hodin na
fotbalovém hřišti.
lnformační letáky roznést včas, informace proběhne iformou sms.

5. Zvýšení hodinové mzdy za brigády

Starosta obce dává na zvážení zvýšení hodinové mzdy za brigády organizované obcí a
vykonávaných pro obec. Místostarostka oponuje, že současná hodinová mzda je
dostatečná a poukazuje na mzdy ostatních zaměstnanců v okolí Bačkova. Starosta
dává hlasovat o navýšení hodinové mzdy ze současných 80 kč/ hod. na ].00 kč/hod.
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7.

Hlasování: pro 2, prot Z, zdržel se hlasování ],
lJsnesení č.4/2078: ZO rozhodlo o ponechání hodinové mzdy v současné výši,
tj. 80 kčlhod.

Dohody o provedení práce zastupitelů

Z důvodu zajištění bezproblémového chodu obce je zapotřebí schválit dohody o
provedení práce něktených zastupitelů a to pana Josefa Karla, který zajišťuje údržbu

veřejných prostranstvl údržbu kulturního domu ve všech směrech a zabezpečení
kulturních akcí pořádaných obcí Bačkov. Dále pana Luboše Novotného, který

zabezpečuje komp|etní chod vodovodu a zajišťuje odborné práce na nemovitostech

ve vlastnictví obce a podílí se na zabezpečení kulturních akcí obce. V neposlední řadě
paní Alena Korelová, která zabezpečuje údržbu autobusových zastávek - čekáren,
pomníků a podílí se na zabezpečení kulturních akcí pořádaných obcí Bačkov.

Hlasování; pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0
lJsnesení č,5/2078: ZO schválilo uzavření dohod o provedení práce výše uvedeným
zastupitelŮm na uvedené druhy činností s platností od 2O. 4.2OL8 do 31. t?.2OI8.

Diskuze
Do diskuze se nikdo nepřihlásil.

Závér

Starosta poděkoval přítomným za účast, konstruktivní jednání a stanovuje následující
zasedání zastupitelstva na den od 20. hodin. Zasedání bylo ukončeno ve 2L:45.

Libuše Dočkalová Alena korelová
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