
Obec Bačkov
Baěkov 38,582 91 Světlá nad Sázavou

lčo: ooslglll

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bačkov

Přítomní zastupitelé: Bárta František, Korelová Alena, Novotný Luboš, Karel Josef, Libuše

Dočkalová

Omluveni:

Přítomní občané: dle prezenčňí listiny

Den konán í: 22. t2. 2OL7 v zasedací místnosti OÚ Bačkov č.p. 38

ZaČátek jednánÍ: 19:00 hodin

Konec jednání: 21:00 hodin

Program jednání: 1-. Zahájení

2. Rozpočtové opatření

3, Dodatek číslo 1 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňováníodpadu.

4. Uzavření Smlouvy o dílo s firmou Envirex.

5. Uzavření Smlouvy na údržbu místních komunikací.

6, Odměny členů zastupitelstev úsc dle nařízení vlády č.3L8/2O!7 sb.

7. Úprava hodinové mzdy za brigádnické hodiny.

8.Zpráva finančního a kontrolního výboru.

9. Diskuze

I0.Závér

1., zahájení
Veřejné zasedánízastupitelstva obce bylo zahájeno starostou panem Františkem Bártou.
Po přivítání všech přítomných a seznámení s programem zasedání zastupitelstva starosta
konstatuje, že je přítomno 5 zastupitelé z 5, zastupitelstvo je usnášení schopné.

Zapisovatelem zápisu ze zasedání byl navržen přítomný pan Josef KAREL.
Ověřovateli zápisu byli navrženi: paní Libuše Dočkalová a paníAlena Korelová.
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Obec Bačkov
Baěkov 38, 582 9l Světlánad Sázavou ICO:00579777

Jmenovaní s navržením souhlasili.
Hlasování: pro 5, proti 0,zdržel se hlasování0

1.1. Program jednání
Starosta seznámil přítomné s programem jednánía vyzval k návrhům doplňujících bodů.

1.2. Doplňujícíbody: 0

2. Rozpočtové opatření
ZO byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 8 v listinné podobě. 

i
Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování 0

llsnesení č.22/2077: Zastupitelstvo Obce Bačkov schválilo rozpočtové opatření č, 8.

3. Dodatek číslo 1 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňováníodpadu
ZO byl předložen firmou AVE ke schválení návrh dodatku ke smlouvě o sběru, přepravě a

odstraňování odpadu - navýšení ceny je o hodnotu inflace.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování0

llsnesení č.23/2077: Zastupitelstvo Obce Bačkov schválilo dodatek č.1 ke smlouvě o sběru,
přepravě a odstraňování odpadu.

4. UzavřeníSmlouvy o dílo s firmou Envirex

Jedná se o smlouvu na provoz služeb odběru vzorků a provádění rozborů kontaminace

vypouštěných odpadních vod z obce. Návrh smlouvy byl předložen ZO k projednání a ke

schválení.

Hlasování: pro 5, proti O,zdržel se hlasování0
Usnesení č.24/2O77:ZO schválilo uzavřeníSmlouvy o dílo s firmou Envirex.

5. UzavřeníSmlouvy na údržbu místních komunikací
ZD Bačkov nemá zájem provozovat údržbu místních komunikací. P. Josef Dobrý zakoupil pluh

a je ochoten službu obci poskytovat. Je připravena smlouva na poskytování uvedených

služeb. Znění smlouvy je předloženoZO k projednání a ke schválení,

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování0
llsneseni ě.25/2077: Zastupitelstvo Obce Bačkov schválilo uzavření smlouvy s p. Dobrým na

provozování zimní údržby místních komunikací v obci Bačkov, s hodinovou sazbou 700,-
Kč/hod,

6. Odměny členů zastupitelstev ÚSC ale nařízení vlády č. 3L8/2OI7 sb,

Dle novelizace zákona jsou upraveny minimální hodnoty mezd starosty, místostarostů a
zastupitelů. Z tohoto důvodu je nutné projednat a odsouhlasit nové uýše mezd. Rovněž

pokud člen zastupitelstva bude vykonávat určitou práci, musí být předem schválena pracovní

smlouva, či dohoda o provedení práce.

Min mzda neuvolněného starosty musí být 0,3x mzda uvolněného starosty dle počtu

obyvatel.

Hlasování: pro 5, protiO,zdržel se hlasování0
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Obec Bačkov
Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou ICO:005797'77

Llsnesení ě,26/2017: Zastupitelstvo Obce Bačkov schválilo navýšení mzdy starosty na

minimálnístanovenou úroveň, mzdy zastupitelů zůstávají beze změny, viz. příloha č.1 .

z. Úprava hodinové mzdy za brigádnické hodiny
Aktuální hodinová mzda brigád 80,- Kč hrubého je v dnešní době dle ohlasu lidí již nízká a

neadekvátní. Je návrh na zvýšení brigádnické hodinové sazby. Bod ponechán na zamyšlení do

příštího zasedání ZO.

8. Zpráva finančního a kontrolního výboru
ZO by|y předloženy zprávy kontrolního a finančního výboru.

Hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se hlasování0
Usnesení č.27/2077: Zastupitelstvo Obce Bačkov bere na vědomí zprávy kontrolního a

finančního výboru.

9. Diskuze:

9.1. lng. Ptáček chce předložit rozúčtovánívodného a stočného za rok2OI7.

9.2. Kompletace elektroinstalace v KD

9.3. Poptávka akustických obkladů do KD

9.4. Akce ke znovuotevření KD

NásledujícíZO je předběžně stanoveno na 2.3.2OL8 ve 20:00 hod,
Zasedání ZO bylo ukončeno ve 21:00 hod,

ověřovatelé:

Alena korelová
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Libuše Dočkalová
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Obec Bačkov
Bačkov 38,582 9l Světlánad Sázavou

lčo: ooslglll

Příloha č. 1

odměnv členů zastupitelstva a vÝborů

Starosta - 10 950,- Kč/hrubé mzdy

1. Místostarosta - 2 500,-Kč/hrubé mzdy

2. Místostarosta - 3 800,-Kč/hrubé mzdy

Člen zastupitelstva + člen v,ýboru - 1 OO0,-Kč/hrubé mzdy

Předseda v,ýboru + člen zastupitelstva - 1 300,-Kč/hrubé mzdy
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