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Zápis

c q1;,/

ze zasedániobecního zastupitelstva, konaného dne 15.12.202I na OÚ Obořiště.
Počet zastupitelů: 6
Omluveni: Yopička
Ověřovatelé: Hrubá, Vobr

zahájení

v

18,00 hodin

Návrh pťogramu dle pozvánlry:
1/ §ctrválení návrhu přebytkového rozpočtu na rok2022
2/ Oďkup budovy č,45 ve vlastrrictví Česképošty
3/ Rozpočtová úprava č. 11 ke dni 3I.LZ.?a?L
4/ Nařízenístarosty obce k provedení inventarizace obecního majetku
5/ §měrnice upravující zadávámí veřejných zakazekmalého rozsahu obce
Obořiště
6/ Žádosto odprodej části pozemku č.parc.390 v majetku našíobce v k.ú.
§vaté Pole.
7lFtůz;;ré

Usnesení:
ll Starostazahájil schůzi, přečetl program a doplnil ho o bod č.5l a6/.
Dále určil ověřovatele p. }kubou a p. Vobra.
OZ souhlasí s nawženým a doplněným programem i ověřovateli.
Program byl sohválen
Pro:6,

Proti:0

2l OZ schválilo návrh přebytkového rozpočtu obce pro rok 2022.
Pro: 6,
Usnesení bylo schváleno

Proti:O

3lOZ projednalo

schválilo návrh na odkup budovy České
pošty, §.p. čp. 45 v Obořišti, která ie ve vlastnictví CP.
Zárrrveň,porrěrole starostu jednat s"Českou poštou o odprodeji.
Usnesení bylo schváleno
Pro: 6,
a následně

Proti:0

4l OZ schválilo rozpočtovou úpravu č. 11 k 31.I2.202L.
Usnesení bylo sctrváleno
Pro: 6,

Proti:O

5/

Dle naíizeni starosty č 4l2L proběhne od 20.12.202I do

17.

L.20?2

inventarizace obecního maj etku.
Inventarizační komise bude pracovat ve složení:
předseda - Vitásková Olga
členové* Jungbauer Václav, Jungbauerová lvana
K provedení inventaňzace byly dále jmenovárry dílčíinventarizační komise.

6l OZ odsouhlasilo novou směrnici upravující zadávání veřejných zakár;ek
malého rozsahu obce Obořiště ř.Il21,a směrnice č.Ill7 se tímto rušíUsnesení bylo schváleno
Pro: 6.

Proti:O

7lOZ projednalo odprodat Obci Svaté Pole 1020 m2 pozemku ve vlasfirictví
obce Obořiště č. parc.390 v k.ú. Svaté Pole za 27,-Kělm?.
Tato část pozemku bude použita na zbudování parkoviště u hřbitova
obcí §vaté Pole.
Veškeré náklady platí kupuj ící.OZ pověfilje starostu vyhlášením záměru.
Usnesení bylo schváleno
Pro:ó,

Proti:0

vyhláškou plafirou od 1 .9.2022,
že v kotlích horšíchnež je 3. řída se nesmí topit.
Dále seznámil zastupitele s opatřením, která jsou součástí
Programu zlepšování kvality ovzduší Ministerstvem životního
prosředí. Dále nastínil, co pro toto bude muset do budoucna
dělat zastupitelstvo.

8/ Různé:- §tarosta seznámil zastupitele s

Zapsala: Vitásková

Konec schůze 19,03 hodin

Ověřil: Vobr, Hrubá

