Usnesení
z 21. zasedání Zastupitelstva obce Příkazy konaného dne 30.1.2014 v 18:00 hod. v klubovně
Záloženského domu Příkazy

I. Zastupitelstvo obce Příkazy zvolilo
1. Zapisovatele Evu Hrubou a ověřovatele zápisu Mgr. Martinu Malínkovou a Miroslava
Peřinu

II. Zastupitelstvo obce Příkazy schvaluje
1. Navržený program 21. zasedání
PRO 12
PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

2. Rozpočet na rok 2014 jako přebytkový

PRO 12

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

3. Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území HynkovPlán společných zařízení
PRO 12
PROTI 0
ZDRŽEL SE

0

4. Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hynkov –
návrh na změnu obecní-katastrální hranice mezi katastrálním územím Hynkov a
katastrálním územím Střeň
PRO 12

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

5. Realizaci dětského hřiště v mateřské škole
PRO 12

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

6. Aktualizaci strategického dokumentu
PRO 12

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

III. Zastupitelstvo obce Příkazy poskytuje

Na základě výkladu MF ČR a podle § 9 písm. i) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, příspěvky na stravování

uvolněným členům zastupitelstva obce Příkazy stejně jako zaměstnancům obce. Poskytování
příspěvků se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, aktuálně platné
vyhlášky, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného a
kterou se stanoví pravidla stravování zaměstnanců Obecního úřadu v Příkazích , a Zásadami
používání Sdruženého sociálního fondu, a to vždy s platností k 1.1. daného roku, přičemž
výše příspěvku se stanoví jako 55 % ceny jednoho jídla za jednu směnu, což představuje 70 %
stravného vymezeného pro zaměstnance v § 6 odst. 7 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., zákon
o dani z příjmu, v platném znění., v maximální výši při trvání pracovní cesty 5 až 12 hodin.
PRO 12

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

IV. Zastupitelstvo obce Příkazy ukládá
1. Radě obce Příkazy zajistit příští zasedání ZO

Ing. Jaroslav Sívek
starosta

Josef Škrabal
místostarosta

