ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2022
konané dne 20.2.2022 v kanceláří Obecního úřadu v Kozlanech
Zahájení zasedání: 9.05 hod

Ukončení zasedání: 10,45 hod.

Přítomni: Ing. Mrňa Jaroslav, Burian Emil,Dufek Lubomír,Mgr. Pospíšilová Jitka,
Ing. Dobrovolný Pavel
Zapisovatel: Ing. Mrňa Jaroslav
Navržený program jednání:

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

Kontrola zápisu č.5/2021
Inventury
Rozpočtová opatření
Projednání Zápisů výborů a projednání účetních výkazů k 31.12.2021
Dar Charita
Prodej pozemku části „a“ majiteli chaty p.č. 397 z p.č. 223/64
Prodej pozemku části „a“ majiteli chaty p.č. 380 a část „b“ majiteli chaty p.č. 423 z
pozemku p.č. 258/1
8. Prodej části pozemku (1/22) p.č. 461/56 v k.ú. Koněšín
9. Prodej části pozemku (1/22) p.č. 659/1 díl „a“ a p.č. 659/27 v k.ú. Koněšín
10. POVV
11. Dar Namocnice
12. Různé-audit

Zahájení
Starosta obce zahájil zasedání, přítomni viz výše
Starosta seznamuje ZO s navrženým rozšířeným programem, ZO nemá připomínky
ZO schvaluje rozšířený program jednání.
pro 5/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 1.
Starosta obce podal vysvětlení k dotazům ze zasedání ZO ze dne 21.11.2021
ZO bere na vědomí

K bodu 2.
Starosta seznámil ZO s ukončenou inventarizací majetku, pohledávek a závazků k
31.12.2021.
ZO projednalo a schválilo průběh a výsledky inventarizace
ZO projednalo a schválilo
pro 5/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 3.
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtových opatření č.8/2021 a č. 9/2021.
ZO bere na vědomí

ZO bere na vědomí

K bodu 4
Starosta seznámil ZO s hospodařením obce za rok 2021, seznámil přítomné s účetními
výkazy k 31.12.2021.
ZO projednalo a bere na vědomí
Starosta dále seznámil přítomné se Zápisy kontrolního a finančního výboru.
ZO projednalo a bere na vědomí

ZO bere na vědomí

K bodu 5
Starosta obce seznámil přítomné se žádosti Oblastní charity Třebíč o poskytnutí finančního
příspěvku pro rok 2022 ve výši 12 000,-Kč vč.odůvodnění.
ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek v požadované výši 12 000,-Kč. Pověřuje
starostu k uzavření darovací smlouvy
ZO projednalo a schválilo
pro 5/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 6
Starosta obce seznámil přítomné se žádosti p. Kratochvíla, Brno, na odprodej pozemku
části „a“ z p.č. 223/64 dle GP č. 557-50442/2021 u rekreační chaty uvedeného žadatele p.č.
397.
ZO projednalo a odsouhlasilo,kupní cena byla odsouhlasena ve výši 80,-Kč/m2.

pro 5/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 7
Starosta obce seznámil přítomné se žádosti pí. Brožíčkové, Třebíč na odprodej pozemku
části „a“ z p.č. 258/1 a p. Kliku na odprodej části pozemku z p.č. 258/1 části „b“ dle Gpč. 55550151/2021.
ZO projednalo a odsouhlasilo, kupní cena byla odsouhlasena ve výši 80,-Kč/m2
pro 5/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 8
Starosta seznámil ZO se žádosti obce Koněšín na odprodej části pozemku (1/22) p.č. 461/56
v k.ú. Koněšín obci Koněšín dle GP 642-735/2020 (LD Náměšť).
ZO projednalo a odsouhlasilo.
pro 5/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 9
Starosta obce seznámil přítomné se žádosti pí Vyletělové na odprodej části pozemku (1/22)
části „a“ z p.č. 659/1a p.č. 659/27 v k.ú. Koněšín dle GP č. 626-377/2019 (LD Náměšť).
ZO projednalo a odsouhlasilo.

pro 5/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 10
Starosta seznámil přítomné s podanou Žádosti na dotaci z POVV pro rok 2022 dle cenové
nabídky. Zastupitelstvo projednalo a odsouhlasilo dodavatele fy. Šibůrek, Koněšín.
ZO bere na vědomí
K bodu 11
Starosta obce seznámil přítomné se žádostí Nemocnice Třebíč o poskytnuti finančního daru
na rok 2022 vč. odůvodnění.
ZO projednalo a schvaluje finanční příspěvek ve výši 6000,-Kč. Pověřuje starostu k uzavření
darovací smlouvy
pro 5/ proti 0 / zdržel se 0
K bodu 12
Starosta seznámil přítomné s termínem konání přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
na 1.3.2022.
ZO bere na vědomí
Ukončení
Starosta ukončil zasedání.

Ing. Mrňa Jaroslav
starosta obce:

Burian Emil
místostarosta obce:

Ověřovatelé:
Dufek Lubomír

Mgr. Pospíšilová Jitka

vyvěšeno na úř. desce: 21.2.2022
sejmuto z úřední desky:
vyvěšeno El. 21.2.2022

Ing. Dobrovolný Pavel

