Zápis
ze zasedání obecního zasfupitelstrla, konaného dne 23.11.2a2I na OÚ Obořiště.
Počet zastupitelů:4
Omluveni: Vopička, Hrubá, Ing.Svojtka
Ověřovatelé: Jungbauer, Vobr

zahájení

v

18,00 hodin

Návrh programu dle pozvtánky:
1/ Střednědobý v}hled rozpočtu na rok 2an-2024 - schválení návrhu
2/ Návrh rozpočtu na rok zaZ?
3/ Ro4počtová úprava č. 10
4/ Obecně závanÉ vyhláška obce Obořiště é. Ií21o místrrím poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
5l Obecné zixamávyhláška obce Obořiště č. 2121o stanovení obecního
systému odpadového hospodařství
6/ Náwh smlouvy o zajištění a financování dopravní obsluárosti
7l Rltlrrré - možnosti platby stočnéhopro rok 2aZ2, které bude vybírat
VHS Dobříš
- obecní pozemek u hřbitova
- Česká pošta
Usnesení:
1/ Starosta zahájll. schůzi, přečetl program a určil ověřovatele p. V.Vobra a
p. V. Jungbauera.
OZ souhlasí s prograrnem i nawženými ověřovateli.
Program byl schválen
Pro: 4, Proti:

0

?lOZ schválilo Střednědobý výhled rozpočtu na rok 20n-2a24.
Pro: 4, Proti:

0

Usnesení bylo schváleno

3/ Finančníqýbor předložil návrh přebytkového ro4očtu obce na rok 2022
jak na paragrafu, tak i na poloácy.
Zastupitelswo souhlasí s předloženými náwhy a vyvěšením rozpočfu
na paragrafr.
Usnesení bylo schváleno
Pro: 4, Proti:

0

4l aZ schválilo rozpočtovou úpraw č. 10 pro rok 2021.
Pro: 4, Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

5l OZ schválilo Obecně závanlouvyhlášku obce Obořiště č. 1l2l
o místnímpoplatku za adLdádání komunálního odpadu z nemovité věci.
Platba je stanovena na 700,- Kč / osoba/rok. Děti do 15 ti let věku jsou

od poplatku osvobozeni.
Pro: 4, Proti: 0

Usnesení bylo schváleno

6l OZ schválilo Obecně závamtouvyhlášku obce Obořiště č.2l2I
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (říděný odpad).
Usnesení bylo schváleno
Pro: 4o Proti:
Obě vyhlášky jsou vyvěšeny na weboqich stránkách a úřednídesce obce.

0

7

/

OZ schválilo návrh smlouvy o zajišťovžnía financování dopravní
obslužnosti v obci v roce 2022. Celkový příspěvek obce na linlry činí

Ist

647 ,-

Kč.

Pro: 4, Proti:

0

Usnesení bylo schváleno

8l alprojednalo možnosti ptatby stočnéhopro rok 2022, kteró jiŽ nebude
vybírat obec, ale YII§ Dobřfi, která nabízítyto možnosti:
Převodním příkazem ze svého bankovního účtu
2/ Inkasním způsobem - povolení k inkasu ve Vašíbance
3/ Poštovnípoukázkou typu A * j* k dispozici na pobočkách pošty
4/ QR kód na fakruře - přes mobilní telefon
5lPlatbana terminálech Sazky * předložení faktury na terminálu Sazlry
Y případě dotazu tel. na YHS - 318 §21 108
1/

_

Starosta seanámil zastupitele s plánem Obce Svaté Pole zřídit u hřbitova,
na našem pozemku, parkoviště.

_

Starosta seznámil zastupitele s nabídkou Česképošty odkoupení budovy
atím i provozovaní Poš§ parher.

_

Starosta sezrámil zastupitele s žádostí občanův horní ulici na Vyšehradě
sníát rychlost z důvodu velké koncentrace malých dětí, velké průjezdnosti
aut, včetně zemědělskó techniky.

Konec zassd{rnív 19,15 hodin
Zapsala: Vitásková

Ověřovatelé: Jungbauer, Vobr

