29. 12. 2021

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Úlibice ze dne
29. 12. 2021
Datum, čas, místo zahájení zasedání
Místo zahájení schůze. Obecní úřad Úlibice, budova Čajovna.
Dne: 29. 12. 2021
Čas: 17:05 hod.
Kontrola přítomných zastupitelů:
Přítomni: PhDr. Michal Kovář, Josef Papoušek, Marek Beneš, Vlastislav Skořepa, Mgr. Jiří
Smutek, Luboš Kraus
Omluven(a): Kateřina Jirková,
1. Zahájení
Starosta zahájil zasedání a konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a vyhlášeno,
a je zde přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, je tedy usnášeníschopné.
Zápis z minulého jednání byl ověřen bez výhrad.
2. Volba zapisovatele, volba ověřovatele zápisu, schválení programu zasedání
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Josefa Papouška a pana Vlastislava
Skořepu a zapisovatelem Marka Beneše. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují navrženého zapisovatele Marka Beneše
Pro: 6

Proti:0

Zdrželo se:0

Usnesení č. 1 schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují navržené ověřovatele Josefa Papouška a Vlastislav Skořepa
Pro: 6

Proti:0

Zdrželo se:0

Usnesení č. 2 schváleno
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhuje
tento program schválit.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům a
zastupitelům.
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Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zahájení
Volba zapisovatele, schválení programu zasedání, volba ověřovatele zápisu
Smlouvy DPP na rok 2022
Zpráva finančního výboru, rozpočtové opatření č. 3/2021
Směrnice o inventarizaci – plán inventur
Schválení OZV č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
Rozpočet obce na rok 2022
Usnesení
Různé
Diskuse
Závěr

Návrh usnesení
Zastupitelé schvalují program zasedání
Pro: 6

Proti:0

Zdrželo se:0

Usnesení č. 3 schváleno
3. Smlouvy DPP od 1.1.2022
Předsedající navrhl, aby starosta uzavřel DPP na rok 2022
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úlibice schvaluje uzavření smlouvy na DPP na tyto činnosti pro
rok 2022. Drobné opravy, zednické práce, truhlářské práce, údržba zeleně, vedení
knihovny a Czech pointu, opravy v oboru elektro, pomocné a úklidové práce, zimní
údržba, kronikář.
Zastupitelstvo pověřuje starostu, aby uzavřel všechny potřebné DPP na rok 2022.
Pro: 6

Proti:

Zdrželo se:

Usnesení č. 4 schváleno
4. Zpráva finančního výboru a návrh rozpočtového opatření č. 3/2021
Zastupitelé schvalují zprávu finančního výboru, která bude přílohou tohoto zápisu ze
zasedání Zastupitelstva Obce Úlibice. Finanční výbor doporučuje schválit rozpočtové
opatření č. 3/2021. Rozpočtové výdaje jsou ve výši – 18 891 360,-Kč a rozpočtové příjmy
jsou nižší o – 15 679 345,65,-Kč. Splácení úvěru položka 8124 je ve výši 237 000,-Kč a
položka úvěru 8123 je ve výši 868 679,12,-Kč. Rozdíl tedy je 2 106 335,23,-Kč.
Rozpočtové opatření č. 3/2021 bude samostatnou přílohou tohoto zápisu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo Obce Úlibice schvaluje zprávu finančního výboru
Pro: 6

Proti:0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 5 schváleno
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021
Pro: 6

Proti:0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 6 schváleno
5. Směrnice k inventarizace majetku a závazků obce Úlibice v souladu se zákonem
č. 563/1991 Sb. o
účetnictví
Ve smyslu zákona 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcího předpisu č. 270/2010
stanovuje starosta plán inventur. Platnost směrnice je od 31. 12. 2021 do 30. 1.
2022. K zajištění inventarizace se zřizuje inventarizační komise v tomto složení:
předseda Marek Beneš, tajemník Josef Papoušek, členové Luboš Kraus, Vlastislav
Skořepa a Jiří Smutek.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úlibice schvaluje plán inventur na rok 2021 a schvaluje složení
inventarizační komise dle směrnice vydané starostou
Pro: 6

Proti:0

Zdrželo se:0

Usnesení č. 7 schváleno
6. Schválení OZV č. 1/2021o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a určuje základní částku
poplatku na rok 2022 na 600 Kč/rok
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 8 schváleno
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7. Rozpočet obce na rok 2022
Rozpočet na rok 2022 je navržen jako schodkový. Výdaje ve výši 22 969 878,- Kč, příjmy
ve výši 20 753 147,15,- Kč, splátky půjček v roce 2022 ve výši 588 000,-Kč. Schodek
rozpočtu na rok 2022 bude ve výši 2 804 730,85,-Kč.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úlibice schvaluje rozpočet na rok 2022 (výdaje 22 969 878,- Kč a
příjmy 20 753 147,15,- Kč) jako schodkový ve výši 2 804 730,85,-Kč . Závazné
ukazatele určilo zastupitelstvo jako objem paragrafů, přičemž přesuny mezi
položkami uvnitř jednoho paragrafu při jeho nepřekročení jsou plně v kompetenci
starosty a účetní. Schodek bude kryt přebytkem hospodaření z minulých let.
Pro: 6

Proti:0

Zdrželo se:0

Usnesení č. 9 schváleno
8. Usnesení
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Úlibice schvaluje odpis pohledávek v celkové výši 30 850 Kč za
odpady z let 2015-2018 dle přiloženého seznamu z důvodu špatně předepsaných
plateb (občané se zdržují mimo obec většinu roku) nedohledání majitelů chat (úmrtí
apod.)
Zastupitelstvo obce Úlibice dále schvaluje Smlouvu o dílo č. 1130.1.21 ze společností
Voda CZ Service, s.r.o., IČO 27545547 z důvodu metodické činnosti při vedení
provozu kanalizace obce Úlibice jako odborný zástupce provozovatele kanalizace na
dobu neurčitou a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.
Pro: 6

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Usnesení č. 10 schváleno
Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Úlibice obsahuje dílčí usnesení číslovaná
ve vztahu k projednávaným bodům zápisu.
9. Různé
10. Diskuze
Paní Bejrová: dotaz na nádoby na odpad a špatná slyšitelnost obecního rozhlasu.
Starosta: na obecní rozhlas bude pozvána firma, která provede kontrolu a popřípadě
dojde k opravě zařízení. U TS bude zjištěno jestli nelze umístit samostatnou nádobu na
tetrapack.
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11. Závěr

Schůze ukončena 17:50 hod.
Dne 29. 12. 2021
Přílohy zápisu:
Prezenční listina
Zpráva finančního výboru
Rozpočtové opatření č. 3/2021
Rozpočet na rok 2022
Směrnice pro inventarizaci majetku
Zapisovatel: Marek Beneš

…...........................................................................

Ověřovatelé: Vlastislav Skořepa

…...........................................................................

Starosta:

Josef Papoušek

…...........................................................................

Michal Kovář

…...........................................................................

PhDr.
Michal
Kovář

Digitálně
podepsal PhDr.
Michal Kovář
Datum:
2022.01.05
09:41:48 +01'00'

Stránka 5 z 5

