Zápis
ze zasedáníobecního zastupitelstva Obořiště konaného dne 8.

11

.2022na OÚ

Zahájeni v 18.00 hodin
Počet zastupitelŮ: 7
Ověřovatelé: V. Pelcová, Š.Jungbauer

Návrh programu dle pozvanky:
Il Žádosto poslrytnutí dotace do sociálního fondu regionu Brdy-Vltava
2l Příprava rozpočfr,l na rok 2023
3/ Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem
4/ Procedurálni náležitosti schůzí(dodatečnéschválení bodu 4 navtžerry
JUDr. Pavlem)

Pro:6
Proti: 1 - Vitasková

5/ Různé:Vanočníkoncert v kostele
Usnesení:
llStarosta zahájil schůzi, přečetl program a určil zapisovatele a ověřovatele.
Zapisov atel : O. Vitásková
Ověřovatelé: V. Pelcová, Š.Jungbauer

Pro:7
Proti:

0

Program byl schválen

2l OZ odsouhlasilo žádost o poslgrtnutí dotace do sociálního fondu regionu
Brdy-Vltava ve \.ýši 25000 Kč
Pro: 7
Proti:

0

Usnesení bylo schváleno

3/ Starosta sezrámil zastupitele s přípravou ro4počtu na rok 2023.

OZ souhlasí
Pro: 7
Proti:

4l

0

Usnesení bylo schváleno

Starosta pověřil kulturní komisi pNpro:vami na rozsvěcení várročního
stromu, které se bude konat 3. 12.2022 od 16.00 hodin na návsi.

Pro:7

Proti:0

Usnesení bylo schváleno

5/

Návrh na usnesení JUDr. Pavla

a) OZ ukládá starostovi obce zajistit na každý kalendářní rok zpracování

sezlamu termínůjednání zastupitelstva a tento §eulam umístit na úřední
desku obce v termínu do 31 .12.2022
b) OZ Obořiště ukJádá starostovi obce zajistit zveřejňovrání podkladů pro
jednaní schůze zastupitelstva na úřednídesce obce
c) OZ ukládá starostovi (místostarostům) obce přednést na zaěátl<u
každéhojednání stručnou ústníinformaci o činnosti obecního uřadu a
o činnosti organů obce od minulého jednání zastupitelstva
d) OZ ukcádá všem zastupítslům, aby se v průběhu jednání schůze řídili
jednacím řádem, neníJi jednací řád schváIen, tak se ukládá starostovi
obce zajistit jeho zpracování v termínu do 31 . 12.2022

e)

OZ ukládá

zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem obecního zastupitelstva
obce obořiště a metodikou Mv

Pro:6

Proti: 1 -

6/

starostovi obce zajistit zpracování zapisi zjednaní

Vitasková

Usnesení bylo schváleno

Růzré:
OZ odsouhlasilo nákup poukazek k výročíseniorů v ceně 1000 Kč
Pro:7
Usnesení bylo schváleno
Proti: 0

Informace starosty:

Dne 18. 12. 2022 bude vkostele sv. Josefa vánoění koncert Rožmitalské
venkovanky.
Návrh JUDr. Pavla na nahrávacízaíizeni jednáru zastupitelstev.
JUDr. Pavel navrhl zněnu obecně závazrýchvyhlášek (kontrola p. starostou)
JUDr. Pavel informoval o dopravním znaéeni, které by zlepšilo provoz v obci
(snížená kvantita průjezdu kamionů)o navrhuje častějšípolicejní hlídky.
JUDr. Pavel kritizoval vedení diskuze při ustavuj ícim zasedaní p. starostou.

Zapsala; Vitásková

lJkončenív19.45 hodin

Ovšřil: V. Pelcová, Š.Jungbauer

