ZZO - č.21 - 17.12.2021

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Boháňka,
konaného 17.12.2021 od 18.00 hod. v Obecním domě ve Skále
Přítomni: Milan Heligr, Miloslav Korbel, Petr Fejfar, Martina Oubramová, Jan Toth,
Ondřej Málek, Petra Fofová, Josef Kleandr.
Přítomno: 8 z 9 zastupitelů
Nepřítomni - omluveni: Ladislav Jezbera
Zapisovatel: Mst. M. Korbel
Ověřovatelé: J.Toth, J. Kleandr
Hosté: Účetní obce – Iva Kubátová

Navrhovaný program:
Předložení zápisu z minulého zasedání
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Seznámení s navrhovaným programem
Schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
5. Schválení obecně závazné vyhláškyč.3/2021 o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.
6. Seznámení s výsledkem auditu hospodaření Obce Boháňka
7. Rozpočet na rok 2022
8. Střednědobý výhled rozpočtu 2023-2024
9. Inventarizace majetku
10. Rozpočtová opatření č.8/2021
11. Ostatní/ různé.
12. Návrh usnesení
13. Diskuze
1.
2.
3.
4.

Obecní schůze od 18.30hod.
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1. Předložení zápisu z minulého zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelé berou na vědomí.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Zapisovatel Mst. M. Korbel, J.Toth, J. Kleandr
Starosta dává hlasovat o schválení zapisovatele a ověřovatelů.
Hlasování zastupitelů 8 z 8, tj. 100% Pro
Zastupitelé schvalují zapisovatele a ověřovatele
3. Seznámení s navrhovaným programem
Návrh programu a předložených doplnění bez připomínek.
Starosta dává hlasovat o schválení navrhovaného programu.
Hlasování zastupitelů 8 z 8, tj. 100 % Pro
Zastupitelé schvalují navrhovaný program.
4. Schválení obecně závazné vyhlášky č.2/2021o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
Starosta předkládá zastupitelstvu ke schválení uvedenou vyhlášku č.2/2021,
viz. příloha. A dává o schválení vyhlášky hlasovat.
Hlasování zastupitelů 8 z 8, tj. 100% Pro
Zastupitelé Obce Boháňka na svém zastupitelstvu dne 17.12.2021 schvalují
vyhlášku č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství. Pro schválení 100%
5. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství.
Starosta předkládá zastupitelstvu ke schválení uvedenou vyhlášku č.3/2021,
viz. příloha. A dává o schválení vyhlášky hlasovat.
Hlasování zastupitelů 8 z 8, tj. 100% Pro
Zastupitelé Obce Boháňka na svém zastupitelstvu dne 17.12.2021 schvalují
jednohlasně vyhlášku č.3/2021o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství. Pro schválení 100%
6. Audit hospodaření Obce Boháňka
Starosta Obce Boháňka seznamuje zastupitele obce s výsledkem auditu
hospodaření obce, který proběhl v prosinci 2021.
Závěrečnou zprávu o výsledku hospodaření předkládá zastupitelům
k nahlédnutí. Audit proběhl v pořádku a bez závad.
Starosta obce poděkoval účetní obce I.K. a místostarostovi M. Korbelovi za
přípravu podkladů a vedení administrativy obce.
Zastupitelé berou na vědomí výsledek auditu
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7. Rozpočet obce pro rok 2022
Starosta předložil zastupitelům obce Návrh rozpočtu obce Boháňka na rok
2022, viz. příloha. Návrh rozpočtu byl po dobu 15 dní řádně vyvěšen na
úředních deskách obce a nebyly k němu vzneseny žádné námitky,
připomínky ani úpravy.
Účetní obce I.K. podává k návrhu rozpočtu vysvětlení.
Rozpočet obce na rok 2022 je vyrovnaný, příjmy a výdaje jsou ve stejné výši
5 264 701 Kč. O schválení tohoto rozpočtu dává starosta hlasovat.
Hlasování zastupitelů 8 z 8, tj. 100% Pro
Zastupitelé obce Boháňka schvalují rozpočet pro rok 2022 bez výhrad.
8. Střednědobý výhled rozpočtu obce 2023-2024
Starosta předložil zastupitelům obce Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu
obce Boháňka pro období 2023 - 2024, viz. příloha. Návrh střednědobého
výhledu rozpočtu byl řádně vyvěšen po dobu 15 dní na úředních deskách
obce a nebyly k němu vzneseny žádné námitky, připomínky ani úpravy.
O schválení Střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024 dává starosta
hlasovat.
Hlasování zastupitelů 8 z 8, tj. 100% Pro
Zastupitelstvo obce Boháňka schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce na
období 2023-2024
9. Inventarizace majetku obce
Starosta předložil zastupitelům Plán inventur k 31.12.2021 a dává příkaz k
roční inventarizaci majetku obce v roce 2021, jmenuje Inventarizační a
likvidační komisi.
Předsedou komise je ustanoven Jan Tóth.
Členy komise pak Martina Oubramová a Josef Kleandr.
Inventarizace proběhne ke dni 31.12.2021 s dobou provedení do 31.1.2021 a
bude se řídit dle Plánu inventur pro rok 2021, viz příloha.
Starosta dává hlasovat o schválení plánu inventur pro rok 2021 a
inventarizaci majetku obce.
Hlasování zastupitelů 8 z 8, tj. 100% Pro
ZO schvaluje Plán inventur k 31.12.2021, inventarizaci majetku a jmenovanou
komisi.
10. Rozpočtové opatření č.8/2021
Starosta obce předkládá zastupitelům rozpočtové opatření RO 8/2021
viz.příloha.
Zastupitelé berou na vědomí
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OSTATNÍ - RŮZNÉ
I.

Obecní schůze - občerstvení
Starosta obce navrhuje uhradit drobné občerstvení přítomným občanům
na obecní schůzi a dává o schválení tohoto návrhu hlasovat.

NÁVRH USNESENÍ č.21
Zastupitelé schvalují:
1) zapisovatele a ověřovatele
2) navrhovaný program
3) obecně závazné vyhlášky č.2/2021 o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
4) obecně závazné vyhlášky č.3/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
5) rozpočet obce pro rok 2022
6) střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2023-2024

Zastupitelé obce berou na vědomí:
1) zápis z minulého zasedání zastupitelstva obce
2) výsledkem auditu hospodaření obce, který proběhl 11/2021
3) plán inventur k 31.12.2021, inventarizaci majetku a jm. komisi.
4) rozpočtové opatření RO 8/2021

Zasedání ZO Ukončeno v 18.40.hod

Zapsal:

M. Korbel

Ověřovatelé: J. Toth, J. Kleandr

Starosta:

Heligr Milan

Vyvěšeno: 27.12.2021

Sejmuto: 12.1.2022
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