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zÁpls č. 4.
ze zasedání Zastupite]stva Obce Ujezd nade Mží,
konaného dne 17.12.2021 od 16 hodin, v klubovně Obecnflo úřadu Újezd nade Mží
Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Schválení rozpočtu na rok 2022, schválení rozpočtového výhledu na roky 2022-2024
Plán inventur
Záměr l/2021
Záměr2/2021
Příspěvek pro vojtu Němce

;:##:ebnííeáaepna:i-b,Dvaovdi#Řye:ágrvníetapa-novývft
8. Výhláška č. 1/2021 o mísmím poplatku za provoz systémů shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9. Ostatní
10. Diskuze
11. Závěr

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva bylo zahájeno v 16 hodin starostkou Evou Jančovou Přítomni byli 4 členové
Žastupitel.stva, tudíž Žastupite-lstvo byio usnášenischopné. Jeden zastupitei byi z pracovních důvodů řádně
omluven.
Příloha č. 1. -prezenční listina

Schválení programu
Zastupftelé určili jako zapisovatelku Ladislavu Vbčadlovou a jako ověřovatele Petra Zahrádku a Marii Kopeckou
Starostka seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům Zastupitelstva a v
souladu s infomací zveřejněnou na úřední desce. K programu nebyly vzneseny Žádné návrhy na doplnění.
Starostka dala hlasovat o návrhu programu
Přilo-ha č. 2 - Pozvárika na Zo
Návrh usnesení č.1/171221

Zasmpitelstvo schvaluje Žapišovatelku zápišu, ověřovatele a progfam Žasedání.

Výsledek hlasování: mo 4, Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č.1/171221 bylo schváleno.

1. Rozpočet na rok 2022 -projednání a schválení
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrii rozpočtu na rok 2022 s celkovými příjmy a výdaji ve výši 2 950
tis. Kč. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Závaznými úkazateli rozpočtu na rok 2022 jsou celkové příjmy,
celkové výdaje a financování. Návrh rozpočtu byl zweřejněn v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce a na
elektronické úřednl' desce.
Příloha č. 3. ~ Návrh rozpočtu na rok 2022
Návrh usnesení č. 2/ 171221

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2022 jako vyrovnaný.

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 2/171221 bylo schváleno

Pověření starostkv obce k i)rovádění rozDočtovÝch změn k rozDočtu 2022
Zastupitelstvo obce pověřuje na základě § 102 odst. 2) písm. a) zákona 128#000 Sb., o obcích, v platném znění
stanostku obce k provádění rozpočtových změn bez omezení. Rozpočtová opatření budou předávány ZO na
vědomí.
Návrh usnesení č. 3/ 171221
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astupitelstvo pověřuje starostku obce provádět rozpočtové změny bez omezem'.

Výsledek hlasování: Pro 4, PiDti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 3/171221 bylo schváleno

StřednědobÝ vÝh]ed rozDočtu 2022-2024
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návri střednědobého výhledu na roky 2022-2024. Ná\h SVR byl
zveřejněn v zákonem stanovené lhůtě na úřední desce a na elektronické úřední desce.
Příloha č. 4. -Návrh SKV
Návrh usnesení č . 4/ 171221

Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého rozpočtového výhledu na roky 2021 -2023

Výsledek h]asování: Pro 4 Protí 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 4/171221 bylo schváleno

2. Plán inventur
Starostka navrhuje schválit plán inventur za rok 2021. 1nventarizační činnost bude zahájena 14.1.2022.
Předsedkyní inventarizační komise by-la jmenována Ladis-lava Vbčadlová členy inventarizační komise Marie
Kopecká a Jan Vbčadlo. Proškolení komise proběhlo 14.12.2021
Příloha č. 5. -Plán írNentur pro rok 2021

Návrh usnesení č. 5/171221

ZzastupitelstvoschváliloPláninventurzarok2021

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 5/171221 bylo schváleno

3. Záměr 1#021
Starostka navrhuje schválit záměr 1/2021. Doba pronájmu na 20 let, za symbolické nájemné 1,- Kč ročně
Nájemce se zavazuje, že po celou dobu bude místo řádně udržovat a nezatíží ho žádnými stavbami, pouze zpevní
břehy a plochy. Pozemek obec pronajme panu Beranovi na základě jeho Žádosti.
Příloha č. 6. -Záměr 1/2021, žádost pana Bercma
Náyrh usnesení č. 6/ 171221

Zzastupitelstvo schvaluje záměr 1 #021 a pověřuje starostlni uzavřením smlouvy

Výsledek hlasování: Pno 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 6/171221 bylo schváleno

4. Záměr 2C021
Starostka navrhuje schválit záměr 2/2021. Na základě žádosti paní Pavli Jelínkové dojde k narovnání pozemkové
úpravy a ke směně pozemků tak, áby hasičská nádrž nezasahovaia do pozemků paní jeiínkové a byia pouze
v majetku obce.
Příloha č. 7. -Záměr 2/2021, smlouva paní Jelínkcrvé
Náyrh usnesení č. 7/ 171221

Zzastupitelstvo schvaluje záměr 2/2021 a pověřuje starostku uzavřením smlouvy

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 7/171221 bylo schváleno
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5. Příspěvek pro Vojtu Němce
Starostka navrhuje schválit poskytnutí příspěvku za vzomou reprezentaci obce panu Vojtovi Němcovi. Zastupitele
navrhují částku 20000,-Kč
N_áv_rhusnesenič.8/171221
ZastupitelstvoschvalujeposkytnutífinančnfiopříspěvkuVojtoviNěmcovivcelkovévýši20000,-Kč

Výsiedek hlaswání: Pro 4, Proti Ů, Ždržeii se 0
Usnesení č. 8/171221 bylo schváleno

6. Navýšení kapacity vodámy - první etapa - nový vrt
Starostka sezmámila zastupitele s nutností navýšit kapacitu vodámy. K tomuto kroku je nutné pořízení nového
vodního zdroje. Nový vrt bude vyvrtán na pozemku obce, v blízkosti stávající úpravny vody.
Náyrh wnesení č. 9/ 171221_

Zastupitelstvo schvaluje pořízení nového vrtu

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č. 9/171221 bylo schváleno

7. Včcné břemeno - David Řezáč
Starostka navrhuje schválit věcné břemeno služebnosti pro společnost ČEZ na pozemku parc.č. 637/2 a 637/21
k.ú. Újezd nade MŽí
Příloňa č. 8. -Smlouva o zřízení věcného břemene č. IV~12-0014187/VB/001
Návrh usnesení č. 10/17122 i_

Zastupitelstvo schvaluje uložení věcného břemene služebnosti

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.10/171221 bylo schváleno

8. Vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za provoz systémů shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komuná]ních odpadů
Starostka navrhuje schválit Výhlášku č.1/2021
Příloha č. 9. -Vyhláška č. 1/2021

Návrh wnesení č. 11 / 171221

Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku 1 /2021

Výsledek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrželi se 0
Usnesení č.11/171221 bylo schváleno

9. Ostatní
Neveřejnýbod-Projednánímožnostiodkoupenívlastnickéhopodflučp.35-doplněnodozápisu7.1.2022
Usneseníč.12/171221jedle§40zákonaoobcíchneveřejnéadozápisubudedoplněnopozději

Doplnění zápisu:
Starostka přednesla zastupitelům možnošt zůčastnit se dražby na `vlastnický podíl nemovitosti čp. 35. Předložila
zastupitelům dražební vyhlášku.
Příloha č. 10. -Dražební vyhláška
Návrh usnesení č. 12/171221_

Zastupitelstvo schvaluje záměr zúčastnit se dražby, pověřuje starostku účastí v této dražbě a stanovuje nejvyšší
cenu na 170000,-Kč
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Výs]edek hlasování: Pro 4, Proti 0, Zdrže]Í se 0
Usnesení č. 12/171221 bylo schváleno

10. Diskuze

11. Závěj`

Starostka poděkovala všem přítomným a ukončila zasedání Zastupitelstva v 17.15 hodin.

Přílohy záDisu:

1 ) Prezenční listina

2) Pozvánka na ZÓ
3) Návrh rozpočtu na rok 2021

4) Návri sRv
5) Plán invéntur pró rók 2020
6) Záměr 1#021
7) Záměr 2#021
8) Smlouva o zřízení věcného břemene
9) Výhláška 1#021

10) Neveřejná příloha -dražební vyhláška -doplněno 7.1.2022

Zápis byl vyhotoven
Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

22.12.2021
Vývěšeno dne:
Vyvěšenoelektronickydne:22.12.2021

Sejmuto dne:

éy2ri f.1` 2jl22/

