Obec Daskabát, Daskabát č. p. 35, 779 00 Daskabát, IČ: 00635359

Výpis usnesení ze zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva obce Daskabát (dále jen
ZO), konaného dne 02. 03. 2020 v zasedací místnosti obecního úřadu
Usnesení č. 1 k bodu č. 1) programu
ZO Daskabát schvaluje program jednání.
Usnesení č. 2 k bodu č. 2) programu
ZO Daskabát schvaluje návrhovou komisi – Ing. Petr Sikora, Roman Melničuk, Jaroslav
Šesták.
Usnesení č. 3 k bodu č. 3) programu
ZO Daskabát schvaluje ověřovatele zápisu – MUDr. Kateřina Piková, Bc. Jiří Kašpar.
Usnesení č. 4 k bodu č. 5) programu
ZO Daskabát schvaluje podmínky pro čerpání jednorázové dotace do maximální výše 10.000,Kč pro organizace a spolky s působením v obci v roce 2020:
- dotace slouží k podpoře aktivit místně činných spolků a organizací;
- podmínkou udělení dotace je pořádání či spolupořádání veřejně přístupné (kulturní či
sportovní) akce za daný kalendářní rok, název plánované akce je součástí žádosti. Dotace
nemusí být čerpána za účelem zajištění přímo této akce, ale také k zajištění činnosti spolku či
organizace jako takové;
- dotace bude poskytnuta na základě žádosti, která bude obsahovat povinné náležitosti dle
formuláře;
- schválení žádosti je v kompetenci ZO Daskabát;
- o dotaci lze žádat nejpozději do 31. 03. 2020;
- dotace bude vyplacena v hotovosti na obecním úřadě nebo na bankovní účet příjemce;
- příjemce dotace je povinen doložit do 30. 11. 2020 řádné vyúčtování dotace. Vyúčtování musí
být provedeno v souladu s účelem uvedeným v dotační žádosti a musí obsahovat povinné
náležitosti dle smlouvy;
- nevyčerpanou dotaci nebo její část je příjemce povinen vrátit do 10. 12. 2020 poskytovateli
(obci) v hotovosti.
Usnesení č. 5 k bodu č. 6) programu
Zastupitelstvo obce Daskabát v souladu s § 72 zákona o obcích stanovuje odměnu za výkon
funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 6000 Kč
měsíčně/místostarosta. Odměna bude poskytována ode dne 01. 04. 2020.
Usnesení č. 6 k bodu č. 6) programu
Zastupitelstvo obce Daskabát v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovuje, že neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci předsedy
finančního nebo kontrolního výboru, bude souhrnná odměna činit 1530 Kč. Odměna bude
poskytována ode dne 01. 04. 2020 a v případě náhradníka ode dne složení slibu.
Usnesení č. 7 k bodu č. 6) programu
Zastupitelstvo obce Daskabát v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovuje, že neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci člena
finančního nebo kontrolního výboru, bude souhrnná odměna činit 1430 Kč. Odměna bude
poskytována ode dne 01. 04. 2020 a v případě náhradníka ode dne složení slibu.
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Usnesení č. 8 k bodu č. 6) programu
Zastupitelstvo obce Daskabát v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovuje, že neuvolněnému členovi zastupitelstva, který současně vykonává funkci člena
finančního i kontrolního výboru, bude souhrnná odměna činit 1630 Kč. Odměna bude
poskytována ode dne 01. 04. 2020 a v případě náhradníka ode dne složení slibu.
Usnesení č. 9 k bodu č. 10) programu
ZO Daskabát schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.
Usnesení č. 10 k bodu č. 11b) programu
ZO Daskabát souhlasí, aby obec Daskabát vystoupila ze spolku Odpady Olomouckého kraje,
z. s. k nejbližšímu možnému datu.
Usnesení č. 11 k bodu č. 11b) programu
ZO Daskabát nesouhlasí se vstupem obce Daskabát do akciové společnosti Odpady
Olomouckého kraje a s nákupem akcií této akciové společnosti.
Usnesení č. 12 k bodu č. 11c) programu
ZO Daskabát souhlasí s pokácením lípy malolisté v počtu 2 ks, na par. č. 261 v k. ú. Daskabát.
Usnesení č. 13 k bodu č. 11c) programu
ZO Daskabát souhlasí s pokácením douglasky tisolisté, na par. č. 248 v k. ú. Daskabát.
Usnesení č. 14 k bodu č. 11d) programu
ZO Daskabát neschvaluje poskytnutí finančního daru Spolku Trendu vozíčkářů Olomouc,
Lužická 7, 779 00 Olomouc.

Zastupitelstvo obce Daskabát bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého zasedání;
2. Informace o pronájmu kiosku a kulturního domu ve sportovním areálu v obci Daskabát;
3. Informace ke změně územního plánu obce Daskabát;
4. Informace o ceně vodného a stočného;
5. Rozpočtové opatření č. 1/2020;
6. Smlouvu o budoucí darovací smlouvě;
7. Informace – kulturní akce v obci;
8. Informace ohledně zateplení budovy školy.

_________________________
Luděk Melničuk
starosta obce Daskabát

Vyvěšeno:
Sejmuto:
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