Obecní zastupitelstvo obce RADKOV, okr. Žďár nad Sázavou

U S N E S E N Í č. 08/07
ze zasedání obecního zastupitestva obce RADKOV,
konaného dne 5.2.2007
Obecní zastupitelstvo:
I. b e r e na vědomí
1. žádost o poskytnutí příspěvku pro Centrum pro zdravotně postižené kraje
Vysočina.
2. zřízení internetových stránek firmou M.I.SCH.
3. informační systém evidence obyvatel, MěÚ Bystřice n.P.
4. oznámení Ministerstva dopravy o výměně řidičských průkazů.
5. oznámení MěÚ Bystřice n.P. k určení úředníka k provádění shody opisu
nebo kopie a ověřování podpisů.
6. pozvánka pro velitele SDH na instrukčně metodické zaměstnání.
7. oznámení JMP a.s. o změně provozních hodin zákaznických kanceláří v
Novém Městě na M. a ve Žďáru nad S.
8. smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou JMP Net, s.r.o.
9. hlášení o trvalém stanovišti včelstev podaná panem Josefem Zifčákem a
panem Václavem Vorbou.
II. s ch v a l u j e
1. příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina ve výši 200,- Kč.
2. odstupné bývalému starostovi panu Karlu Vonešovi podle zákona o obcích ve
výši 19.600,-Kč.
(výpočet je přílohou k tomuto usnesení)
3. zápis finančního a kontrolního výboru obce Radkov.
III. u k l á d á starostce obce
1. podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou JMP Net, s.r.o.
2. odeslat zápis finančního a kontrolního výboru na KÚ kraje Vysočina.
3. napsat žádost o povolení kácení 2 kusů lip z důvodu lepší dostupnosti signálu pro
bezdrátový internet v obci Radkov.
Žádost zaslat na OÚ Horní Libochová.

................................................
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Příloha
Výpočet odstupného pro odstupujícího starostu pana Voneše
Pan Karel Voneš zastával funkci starosty ode dne zvolení 4.12.2002 do
4.11.2006, to znamená, že funkci vykonával po dobu 3 roky a 11 měsíců. Pro
výpočet odstupného se do vzorce použije 3 za roky funkce, k počtu měsíců se
nepřihlíží.
Vzorec pro výpočet: 1 měsíční odměna plus 3 násobek měsíční
odměny = odstupné
4.900,- + 3 x 4.900,- = 4.900,- + 14.700,- = 19.600,- Kč

