Zápis
ze zasedániobecního zasfupitelstva, konaného dne 2l.6.2022na OÚ.
Počet zastupitelů: 7
Ověřovateló: íkubá, Ing. Svojtka

Zahájení v 18,00 hod.

Návrh programu dle pozvanky:
závérky obce Obořiště,
1/ Schválení návrhu závěrečnéhoúčtua účetú
ZŠaMŠza rok}a?.l
2/ smlouv a o ň:u:ení věcného břemene - služebnosti mezi Čvz Distribuce a
Obcí Obořiště jako vlastník parc- č- 397 v k.ú- Svaté Pole
3/ Různé- žádost o finančnípříspěvek
Usnesení:
1/ Starostazaháilíl schůzi a přečetl program. Dále určil ověřovatele
p. Fkubou a p. Ing. Svojtku.
OZ souhlasí s navrženým programem i ověřovateli.
Pto;7, Proti:
Program byl schválen

0

2l al aZ schválilo náwh závěrečného účtuobce zarok}Oztbez výhrad,
spolu se qprávou o qýsledku přezkoumání hospodaření obce zarok202l,
kíeréje nedílnou součástízávěrečného účtu.
Pro: 7, Proti:
Usnesení bylo schváleno

0

bl OZ schvaluje účetnízávěrku obce zarok20?I sestavenou k rozvahovému
dni 3I.I2.2a2l, dle § 84, odst.2, bod b zákona l28n}a0 Sb. o obcích.
Pro:Z, Proti;
Usnesení bylo schváleno

0

cl OZ schvaluje účetrízávěrku Z3 annŠOUoriště sestavenou k rozvahovému
dni 3I.L2.202I.
Pro: 7, Proti: 0
Usnesení by1o schváleno
3l

oz

odsouhlasilo smlouvu o ňízeni věcného břemene * služebnosti mezi
ČrZDistribuce a.§. a Obcí Obořiště jako vlastrrík parc.č. 397 v k.ú. Sv. Pole.
Pro: V, Proti:
Usneseru bylo schváleno

0

4lFitlrné:
- OZ odsouhlasilo finančnípříspěvek ve \rýši 5 tis. Kč JUDr Emanuelovi
Pavlovi, kt"ď s JSDH Obořiště pořádá 4.9.Za22 akci pro děti v arcálu
hasičskézbrojnice.
Pro: 7, Proti:

0

Usnesení bylo schváleno

- Ozodsouhlasilo finančnípříspěvek na Sraz veterránů ve qíši15 tis.Kč, kteď
se koná 13.8.2022 na hřišti FK Obořiště.
Usnesení bylo schváleno
Pro:l, Proti:

0

-

OZ odsouhlasilo žádost o finančnípříspěvek p. H. }kubé na uspořádání
akce ,,Obořišťský lachtan" ve

Pro:1,Proti:
-

0

qiši 15 tis. Kč.

Usnesení bylo schváleno

aZ odsouhlasilo finančnípříspěvek

ve \r,ýši 25 tis. Kč p. J. Větrovské na
pořáďaní Sportovního dne s. Janem Kollerem - letní kino poprvé v Obořišti.
Turnaj předních českých sportovců a veěer promítánífilmu
Jan Koller - příběh obyčejnéhokluka. Akce proběhne dne 28.8.2022.
Usnesení bylo schváleno
Pro: 6, Proti: 1 (Vopička * 20

tis.)

Konec zasedání: 19,I5 hodin
Zapsala Vitásková

Ověřil: }kubá, Ing.Svojtka

