ZÁPIS
ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2022
konané dne 20.3.2022 v kanceláří Obecního úřadu v Kozlanech
Zahájení zasedání: 8.30 hod

Ukončení zasedání: 10.15 hod.

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

1. Kontrola zápisu č.1/2022
2. Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2021
3.
4.
5.
6.
7.
8.

včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Schválení roční účetní uzávěrky k 31.12.2021
Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2022 vč. rozp. Výhledu na 20222025
Informace z rady MG Horácko
Informace z VH Mikroregionu Náměšťsko
Informace z přípravy Regionální olympiády dětí a mládeže v Náměšti n/Osl.
Různé: VH MG Horácko
VH Svazek obcí pro komunální služby
VH MG Náměšťsko
Info za stavebního řízení „Multifunkční tábořiště Lavičky“

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

K bodu 1.
Starosta obce podal vysvětlení k dotazům ze zasedání ZO č. 1/2022
ZO bere na vědomí

K bodu 2.
ZO projednalo a schválilo Závěrečnou zprávu o hospodaření obce za rok 2021 ze dne
3.3.2022.
ZO obce projednalo schválilo celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2021 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad.
ZO projednalo a schválilo.
pro 5/ proti 0 / zdržel se 0

K bodu 3.
ZO obce bylo seznámeno s předloženými materiály týkající se roční účetní uzávěrky a
schválilo roční účetní závěrku obce k 31.12.2021. ZO obce schvaluje zúčtování výsledku
hospodaření za rok 2021 na účet 432-výsledky hospodaření minulých účetních období.
ZO projednalo a schválilo.

pro 5/ proti 0 / zdržel se 0
K bodu 4
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu obce na rok 2022, vystvětlil jednotlivé
kapitoly na straně příjmu a vydání. Starosta zodpověděl dotazy a připomínky k návrhu
rozpočtu. Současně s rozpočtem byl projednán a schválen středněndobý výhled na roky
2023-2025. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2022 a středněndobý výhled na
roky 2022-2025
ZO projednalo a schválilo.

pro 5/ proti 0 / zdržel se 0
K bodu 5
Starosta seznámil přítomné s konáním zasedání rady MG Horácka dne 24.2.2022

ZO bere na vědomí
K bodu 6
Starosta seznámil ZO s konání VH MG Náměšťsko. Seznámil přítomné s programem a k
jednotlivým bodům dal vysvětlení.
Požadavek na čerpání nadačního příspěvku z Nadace ČEZ 2022 pověřuje starostu.

ZO bere na vědomí

K bodu 7
Starosta seznámil přítomné s přípravou Regionální olympiády dětí a mládeže v Náměšti
n/Osl. v letošním roce.
Podklady byly předány pí Pospíšilové vč. Požadavku na projednání možnosti účasti.
ZO bere na vědomí

K bodu 8
Starosta seznámil přítomné:
- s konáním VH MG Horácko
- s konáním VH Svazku obcí pro komunální služby
- s konáním výjezdního společného zasedání MG Náměšťsko a Chvojnice
- Info ze stavebního řízení „Multifunkční tábořiště Lavičky“

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: 22.3.2022
sejmuto z úřední desky:
vyvěšeno El. 22.3.2022

Ing. Dobrovolný Pavel

