Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce 1/2022 konaného dne 18.3.2022
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů
Rozpočtové opatření 11 + 12/2021
Změna položek v rozpočtu obce na rok 2022
Zrušovací OZV
Pasport veřejného osvětlení
Úprava veř. prostranství u dětského hřiště – dotace
Pořízení malotraktoru Vari
Diskuse

Průběh jednání:
1. Zahájení, kontrola usnesení, volba zapisovatele a ověřovatelů
Předsedající – starosta Karel Bauer–zahájil zasedání v 16:30 hodin.
Přítomno: 6 . členů zastupitelstva obce, paní Kopecká je omluvena.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání byl řádně vyvěšen. Starosta doplnil do bodu 2. + rozpočtové opatření 1/2022.
Starosta dal hlasovat o programu jednání.
Hlasování: 6/ 0/ 0–program je schválen.
Zapisovatel: Milada Kosová
Hlasování: 6/0/0 –schválena
Ověřovatelé zápisu: Jiří Bačovský, Ladislav Janeček
Hlasování: 6/0/0 –schváleni
2. Rozpočtové opatření č. 11+12/2021 a 1/2022
Paní Kosová předložila zastupitelům rozpočtová opatření č.11+12/2021 a 1/2022, které schválil
starosta obce v rámci svojí kompetence.
Návrh usnesení 1/1/2022: Zastupitelstvo obce Horní Poříčí bere na vědomí rozpočtová opatření
11+12/2021 a 1/2022, která schválil starosta v rámci své kompetence (příloha č.1)
Hlasování: 6/ 0/ 0 = přijato
3. Změna položek v rozpočtu obce na rok 2022
Zastupitelé byli informováni o tom, že na konci loňského roku byla schválena nová vyhláška o
rozpočtové skladbě, s platností od 1.1.2022. Jelikož zastupitelé schválili rozpočet obce na rok 2022
v členění na paragrafy ještě v loňském roce, bylo třeba změnit položku 1340 -Poplatek za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
položku 1345 – Příjem z poplatku za obecní sytém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a dále položku 5193 – výdaje na územní dopravní
obslužnost na položku 5323 – Neinvestiční transfery krajům. V neposlední řadě dojde k doplnění
položky 1349 – Příjem ze zrušených místních poplatků, pro úhradu poplatku podle původní vyhlášky
o rozpočtové skladbě.
Návrh usnesení 2/1/2022: Zastupitelstvo obce Horní Poříčí bere na vědomí změnu položek ve
schváleném rozpočtu obce Horní Poříčí na rok 2022.

Hlasování: 6/ 0/ 0 = přijato
4. Zrušovací OZV
Dle informace z Ministerstva vnitra nelze zrušit schválenou vyhlášku pouze revokací schvalovacího
usnesení. Proto je třeba obecně závaznou vyhlášku obce č.1/2021, o místním poplatku za obecní sytém
odpadového hospodářství schválenou zastupitelstvem obce usnesením 2/7/2021 zrušit zrušovací OZV
Návrh usnesení 3/1/2022: Zastupitelstvo obce Horní Poříčí schvaluje Zrušovací OZV, kterou se
zrušuje OZV č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ze dne
26.10.2021 (příloha č.2)
Hlasování: 6/ 0/ 0 = přijato
5. Pasport veřejného osvětlení
Na základě nabídky firmy Atomicon se starosta obce rozhodl k pořízení pasportu veřejného osvětlení.
Návrh usnesení 4/1/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje Pasport veřejného osvětlení, vypracovaný
firmou Atomicon.
Hlasování: 6/ 0/ 0 = přijato
6. Úprava veř. prostranství u dětského hřiště - dotace
Na základě předchozích návrhů byla vypracována studie úpravy pozemku p.č. 116/2 – pozemek
naproti dětskému hřišti. Starosta navrhl podání žádosti o dotaci na tuto úpravu a v případě obdržení
dotace projekt zrealizovat.
Návrh usnesení 5/1/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci úpravy
pozemku p.č. 116/2.
Hlasování: 6/ 0/ 0 = přijato
7. Pořízení malotraktoru Vari
Z důvodu špatného stavu obecní techniky navrhl pan starosta pořízení nového malotraktoru Vari. Na
základě jednání zastupitelstva byl navržen typ VARI GLOBAL + návěs ANV-400 s příslušenstvím.
Návrh usnesení 6/1/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení malotraktoru VARI GLOBAL +
návěs ANV-400 s příslušenstvím. ( příloha č. 3 ).
Hlasování: 6/ 0/ 0 = přijato
8. Diskuse
Starosta ukončil zasedání.
Přílohy:
1. Rozpočtové opatření č. 11+12/2021 a 1/2022
2. Zrušovací OZV
3. Malotraktor Vari
Vypracoval:

Milada Kosová

Ověřovatelé:
V Horním Poříčí, dne 18.3.2022

Karel Bauer, starosta

