Usnesení č. 1
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Brodek u Prostějova
konaného dne 1. 11. 2018
Zastupitelstvo městyse Brodek u Prostějova schvaluje:
1. Návrhovou komisi ve složení Hana Oulehlová a Lenka Nováková.
2. Ověřovatele zápisu Ing. Tomáše Gregora Ph. D. a Romana Grulicha.
3. Program zasedání zastupitelstva.
4. Způsob volby aklamací.
5. Neuvolněného starostu městyse JUDr. Radka Rozmánka.
6. Uvolněnou místostarostku městyse Ivu Pluhařovou.
7. Předsedu finančního výboru Ing. Tomáše Gregora Ph.D. a členy finančního výboru Ing. Pavla Malíka
a Michala Krejčího.
8. Předsedu kontrolního výboru Romana Grulicha a členy kontrolního výboru Josefa Gregora a
Patrika Pazderu.
9. Předsedu kulturního výboru Hanu Oulehlovou a členy kulturního výboru Radku Kadaníkovou,
Petru Kaprálovou, Alenu Kočí, Julii Kovaříkovou, Boženu Královou, Veroniku Látalovou, Pavlínu
Novákovou, Lenku Novákovou a Věru Procházkovou.
10. Zrušení výboru pro občanské záležitosti.
11. Odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městyse vykonávající funkci předsedy
výboru ve výši 3.068,- Kč měsíčně, a to s účinností od zvolení do funkce předsedy výboru tj.
od 1. 11. 2018.
Odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva městyse vykonávající funkci člena
výboru ve výši 2.557,- Kč měsíčně, a to s účinností od zvolení do funkce člena výboru tj.
od 1. 11. 2018.
Odměnu za výkon funkce neuvolněného starosty městyse ve výši 28.000,- Kč měsíčně, a to
s účinností od zvolení do funkce starosty městyse tj. od 1. 11. 2018.
12. Náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného starosty městyse ve
výši 1.500,- Kč za hodinu a v maximální paušální výši 20.000,- Kč měsíčně s účinností
od 1.11.2018 po dobu výkonu funkce neuvolněného starosty.
13. Oddávající úřadu městyse Ivu Pluhařovou a Hanu Oulehlovou.
14. Pověření starosty městyse k provádění rozpočtových opatření v době mezi konáním zasedání
zastupitelstva městyse do výše 400.000,- Kč na změnu jednotlivé položky rozpočtu v příjmech,
výdajích i financování, při kterém dojde ke změně celkového objemu rozpočtu.
15. Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1502004399/18 mezi Českou spořitelnou, a.s. a Městysem
Brodek u Prostějova.

16. Bezúplatný převod pozemku parc. č. 944/55 orná půda o výměře 4m2 tak, jak byl tento pozemek
oddělen geometrickým plánem pro změnu hranic pozemků č. 592-16/2018 z pozemku parc.č. 944/42
a pozemku parc. č. 929/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 8m2 tak, jak byl tento pozemek
oddělen geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 597-16/2018 z pozemku parc. č. 929/1 vše
v k.ú. Brodek u Prostějova od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Městyse Brodek u
Prostějova.

Zastupitelstvo městyse Brodek u Prostějova bere na vědomí:
1. Složení slibu všech členů zastupitelstva městyse v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích.
2. Jmenování zapisovatele Ivu Pluhařovou.
3. Rozpočtové opatření č. 9/2018.
4. Rozpočtové opatření č. 10/2018.

Iva Pluhařová
místostarostka městyse

Vyvěšeno na úřední desce dne: 2. 11. 2018
Sňato z úřední desky dne:

JUDr. Radek Rozmánek
starosta městyse

