Mimořádná odměna pro uvolněného starostu obce
zdůvodnění:

Novelou zákona é. 12812000 Sb., o obcích je umožněno schválit ělenovi Zastupitelstva
mimořádnou odměnu ve výši dvojnásobku odměny standardní. Odměna musí být projednána
jako zvláštní bod na zasedání zastupitelstva a schválena samostatným usnesením. Důvod
poskytnutí mimořádné odměny musí být souěástí usnesení,

s § 7ó

zákona č, 1,2812000 Sb., zastupitelstvo obce souhlasí s poskytnutím
mimořádné odměny starostovi obce p. Zdeňku Fusikovi v roce 2027 ve výši dvojnásobku
odměny zastupitele, Pan Zdeněk Fusik je ve funkci starosty obce od roku 2006 a nikdy mu
žádná odměna poskytnuta nebyla. Nyní se odměna poskytuje:
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za mimořádný rozsah výkonu vedení investičníchakcí za uplynulá volební období :
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Realizace stavby ,,Kanalizace a ČOV v obci Bílov" - spolufinanoováno
SZIF
vodovod

z

dotace ze

a kanalizace k řadovkám (bez dotace)

Malá vodní nádrž Paseky (spolufinancováno z dotace ze SFŽP)
Zatep|ení budovy mateřské školy Bílov (spolufinancováno z dotace ze SFŽP)

víceúěelovésportovní zařízeníBílov věetně dětského hřiště (bez dotace)
veřejné osvětlení ke hřbitovu (bez dotace)
Rekonstrukce sklepních prostor a sociálního zařízeníy kulturním domě (bez dotace)

Nová komunikace k bytovce čp. 24 v Bílově (bez dotace)
Rekonstrukce budovy blývalého pohostinství čp. 16 na2 byty (bez dotaoe)

Autobusové zastál,ky a chodníkové těleso - (spolufinancováno z dotace SFDI)
Rekonstrukce bytu v panelovém domě ěp. 14 (bez dotace)
Technická a dopravní infrastruktura pro zástavbu RD
Demolice domu čp. 85 vč. příprav na výstavbu dí|ny a garážípro potřeby obce

* za ostatní činnost :
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Krizový štáb - COVID 19 - mj. za zajišlénía distribuci roušek a respirátorů pro
občany zdarma, za zajišlénídonášky obědů a nákupů občanůmv době covidu, za
pŇběžné informování občanůo platných opatřeních, za zajišíéníkrizového provozu
Obecního úřadu a jiné

správné načasování přípravy podkladů pro podání žádosti k szIF na vybudování
kanalizace a ČOV, velmi dobře vytipovaná a vybraná dotace na realizaci této stavby,
kdy poskytovatel dotace nevyžaduje zdtižil občany v příštích10 letech povinností
navyšovat stočné

* za

finančníúspoty :
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za osobní zptacování několika žádostío dotace, např. na opravy komunikací, na
vybudování chodníku a autobusových zastávek, na podporu DTI aj. v celkové hodnotě
více než 150 000,- Kč, které se nemusely vydat z obecního rozpočtu
vedení investičníakce ,,Technická a dopravní inťrastruktura pro zástavbu RD''. Ze
sttany firmy STRABAG a.s. byly nárokovány vícepráce. Neústupným opakovaným
vyjednáváním ve spolupráci se správně vybraným technickým dozorem investora a
bez pomoci právního zástupce bylo dosaženo sníženírozpočtovaných nákladů na
realizaci díky prokázaným méněpracím, a to ve výši 572 478Kč

