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Obec Červená Hora

Zápis č.1/2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Červená Hora ze dne 28.2.2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Začátek v 18.00 hod.
Zasedání svolal, uvedl a řídil starosta B. Zajíc.
Přítomno:
7 zastupitelů
Omluveni:
Zastupitelstvo je usnášení schopné.
Hosté:
1
Zapisovatel: K. Kosinková
Návrh na ověřovatele zápisu: M. Bůžek, I. Jiroušková
chváleno: pro-proti-zdržel se
7–0–0
Program:
1. Úvod, uvítání
2. Kontrola plnění úkolů
3. Finanční záležitosti – Rozpočtová opatření, DPP, výsledek hospodaření MŠ
4. KoPÚ – informace o schválení
5. Veřejné zakázky – Revitalizace MŠ, PD chodníky
6. Informace o činnosti za uplynulé období, plánované akce
7. Závěr
Starosta navrhl doplnit program o bod Schválení vypsání záměru výpůjčky pozemku pro herní prvky.
6. Schválení vypsání záměru výpůjčky pozemku pro herní prvky
7. Informace o činnosti za uplynulé období, plánované akce
8. Závěr
7–0–0
ad 2) Kontrola plnění úkolů
Úkoly ze ZO 13.12.2021: úkoly a)-f) splněny
Úkoly ze ZO 14.6.2021: úkol a) VZMR na další část akce chodníky - termín trvá
Úkoly ze ZO 13.9.2021: úkoly d) - f) termíny prodlouženy
ad 3) Finanční záležitosti
 starosta informoval o schválených rozpočtových opatření č.8,9,10/2021, které byly provedeny při
zpracování podkladů pro výsledky hospodaření obce za rok 2021– knihovnické činnosti 2.380,- Kč, sběr a
svoz komunálních odpadů 1.380,- Kč, dary obyvatelstvu 9.000,- Kč
 DDP na 2022 sepsány a dány k podpisům Podmínky stejné jako v roce 2021
 dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – v rámci udržení provozu obecní prodejny byla
navržena změna smlouvy o nájmu nebytových prostor - úhrada elektrické energie
Dodatek č. 1 nově upravuje , že pronajímatel bude hradit el. enrgii.
Náhrada těchto nákladů bude požadována po vypsání dotačního titulu
Usnesení bod 3a):
ZO schvaluje: Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
7–0–0
 ZO seznámeno s hospodařením MŠ za rok 2021 – zisk 3.143,82 Kč
Usnesení bod 3b):
ZO schvaluje: Hospodářský výsledek MŠ a celou účetní závěrku hospodaření MŠ za rok 2021
7–0–0
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