Zápis
ze zasedání zastupitelstva obce 3/2022 konaného dne 13.6.2022

1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů
Závěrečný účet obce Horní Poříčí za rok 2021
Účetní závěrka 2021
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Diskuse

Průběh jednání:
1. Zahájení, kontrola usnesení, volba zapisovatele a ověřovatelů
Předsedající – starosta Karel Bauer–zahájil zasedání v 16 hodin.
Přítomno: 5. členů zastupitelstva obce, pan Jiří Bačovský a paní Lenka Boháčová jsou omluveni.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Program jednání byl řádně vyvěšen. Starosta doplnil bod 7.) Žádost o finanční podporu.
Starosta dal hlasovat o programu jednání.
Hlasování: 5/ 0/ 0–program je schválen.
Zapisovatel: Milada Kosová
Hlasování: 5/0/0 –schválena
Ověřovatelé zápisu: Zdeňka Filová, Miloš Vais
Hlasování: 5/0/0 –schváleni
2. Závěrečný účet obce Horní Poříčí za rok 2021
Návrh závěrečného účtu obce Horní Poříčí za rok 2021 byl zveřejněn na úřední desce obce a včetně
všech příloh na elektronické úřední desce obce od 25.5.2022
Návrh usnesení 1/3/2022: Zastupitelstvo obce Horní Poříčí schvaluje Závěrečný účet obce Horní
Poříčí za rok 2021 bez výhrad (příloha č.1)
Hlasování: 4/ 0/ 1 = přijato

Zdržela se : Zdeňka Filová

3. Účetní závěrka
Návrh usnesení 2/3/2022: Zastupitelstvo obce Horní Poříčí schvaluje účetní závěrku obce Horní
Poříčí za rok 2021 bez výhrad.
Hlasování: 4/ 0/ 1 = přijato Zdržela se : Zdeňka Filová
4. Rozpočtové opatření č. 4/2022
Paní Kosová předložila zastupitelům rozpočtové opatření č.4/2022, které schválil starosta obce v rámci
svojí kompetence.

Návrh usnesení 3/3/2022: Zastupitelstvo obce Horní Poříčí bere na vědomí rozpočtové opatření
4/2022, které schválil starosta v rámci své kompetence (příloha č.2)
Hlasování: 5/ 0/ 0 = přijato
5. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
Obec požádala o dotaci na realizaci akce Horní Poříčí – oprava lávek. Dotace ve výši 250.000,- Kč
byla Jihomoravským krajem schválena a obec obdržela smlouvu na poskytnutí této dotace ( příloha č.
3)
Návrh usnesení 4/3/2022: Zastupitelstvo obce Horní Poříčí na svém 3. zasedání dne 13.6.2022
usnesením č. 4/3/2022 schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.
JMK076655/22/ORR.
Hlasování: 5/ 0/ 0 = přijato
6. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
Plánované prodloužení vodovodního řadu v obci povede, dle projektové dokumentace, částečně i po
pozemku p.č. 754/1 , jehož vlastníkem je Česká republika a právo hospodařit s majetkem státu
vykonává Povodí Moravy, s.p. Proto obec obdržela od Povodí Moravy Nájemní smlouvu a smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ( příloha č. 4 ).
Návrh usnesení 5/3/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p.
Hlasování: 5/ 0/ 0 = přijato

7. Žádost o finanční podporu
Obec obdržela od Centra sociálních služeb města Letovice žádost o finanční podporu ( příloha č. 5 )
Návrh usnesení 6/3/2022: Zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar ve výši 20.000,-Kč pro
Centrum sociálních služeb města Letovice.
Hlasování: 5/ 0/ 0 = přijato
8. Diskuse
Starosta ukončil zasedání.
Přílohy:
1. Závěrečný účet obce Horní Poříčí za rok 2021
2. RO 4/2022
3. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
4. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
5. Žádost o finanční podporu

Vypracoval:

Milada Kosová

Ověřovatelé:

V Horním Poříčí, dne 13.6.2022

Karel Bauer, starosta

