Obec Borek

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BOREK
2/2022 konaného dne 27.5.2022
Zastupitelstvo obce Borek se na svém veřejném zasedání
dne 27.5.2022 usneslo

Přítomni: Členové ZO: Jana Bednářová, Tomáš Beran, Radek Malíř, Jiří Šťásek,
Michal Rejnek, Zuzana Vohralíková
Omluven: Petr Šmahel
Občané obce: 1
Ověřovatelé zápisu: Radek Malíř, Michal Rejnek
Zapisovatel: Zuzana Vohralíková
………………………………………………

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Kontrola plnění usnesení 1/2022
Schválení účetní závěrky za rok 2021
Schválení závěrečného účtu za rok 2021
Smlouva POV
Smlouva POV obchod
Výběr dodavatele na rekonstrukci místního rozhlasu
Rozpočtové opatření č. 2
Diskuse a závěr

………………………………………….
Jednání zastupitelstva obce zahájila v 19 hodin starostka obce Jana Bednářová DiS
s konstatováním přítomnosti 6 členů zastupitelstva a toto je usnášeníschopné .
Doplnění programu jednání:
- odkup pozemků
- těžba dřeva
- ZEVO – vyjádření za obec

Návrh usnesení č. 1/2/2022–program bude doplněno a body jednání zařazeny za bod. č. 7. a
Zastupitelstvo schvaluje program jednání
Hlasování:

Souhlasí: 6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
.................................................................
Kontrolním výborem byla provedena kontrola usnesení 1/2022
Kontrolním výborem nebyly zjištěny nedostatky
Zastupitelstvo bere na vědomí
………………………………………….
Starostka přednesla účetní závěrku obce Borek za rok 2021
Návrh usnesení č. 2/2/2022
Zastupitelstvo obce Borek projednalo a schvaluje účetní závěrku obce Borek za rok 2021 bez
výhrad
Hlasování:

Souhlasí:

6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
………………………………………….
Návrh usnesení č.3/2/2022
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Borek za rok 2021, která je nedílnou součástí Závěrečného účtu obce Borek za rok 2021 a
vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením za rok 2021 bez výhrad.
Hlasování:

Souhlasí: 6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
.....................................................................
Návrh usnesení č. 4/2/2022
Zastupitelstvo obce Borek souhlasí se zněním Smlouvy POV a pověřuje starostku k uzavření
a podpisu smlouvy
Hlasování:

Souhlasí:

6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
………………………………………………..
Návrh usnesení č. 5/2/2022
Zastupitelstvo obce Borek souhlasí se zněním Smlouvy POV a pověřuje starostku k uzavření
a podpisu smlouvy
Hlasování:

Souhlasí:

6

nesouhlasí: 0

Usnesení bylo schváleno
…………………………………………..

zdržel se: 0

Návrh usnesení č. 6/2/2022
Zastupitelstvo obce Borek vybralo MOPOS a pověřuje starostku k uzavření a podpisu
smlouvy
Hlasování:

Souhlasí:

6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
……………………………………………
7) Starostka přednesla návrh rozpočtového opatření č.2
Zastupitelstvo bere na vědomí
....................................................................
Návrh usnesení č. 7/2/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje odkup pozemků p.č. 163/13, 164/12, 165/4 187/5 a 187/8
k vybudování příjezdové cesty za cenu 50 Kč za m² a pověřuje starostku k zahájení jednání
s vlastníky pozemků.
Hlasování:

Souhlasí:

5

nesouhlasí: 0

zdržel se: 1

Usnesení bylo schváleno
……………………………………………
Návrh usnesení č. 8/2/2022
Zastupitelstvo obce neschvaluje navýšení ceny za samotěžbu palivového dřeva, ale stanovila
podmínky ke kácení
Hlasování:

Souhlasí:

6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
……………………………………………
Návrh usnesení č. 9/2/2022
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh a pověřuje starostku k zahájení řízení
Hlasování:

Souhlasí:

6

nesouhlasí: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo schváleno
Jelikož neměl žádný z členů zastupitelstva další podněty a připomínky, starostka v
20h hodin jednání zastupitelstva ukončila.

Starostka obce:

V Borku dne 4.6.2022

Místostarosta obce:

