
Výpis má pouze informativní charakter. S  ohledem na zákon č.
110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších

předpisů, jsou některé údaje z  dokumentu vypuštěny.

Výpis usnesení č. 16/2021
z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vysočany, konaného dne 22. září 2021

Bod programu č. 1

16/2021/01: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 16. veřejného zasedání.

16/2021/02: Zastupitelstvo obce schvaluje opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu
zvlášť.

Bod programu č. 2
  
16/2021/03: Zastupitelstvo obce  schvaluje  složení pracovního předsednictva ve složení z členů

rady  obce:  ověřovatele  zápisu  –  Martina  Jelínka  a  Mgr.  Václava  Kolomazníčka,
návrhovou komisi – Ing. Bc. Lenku Ševčíkovou a Marka Šmída.

Bod programu č. 3

16/2021/04: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

Bod programu č. 4

16/2021/05: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce k 31. 8. 2021.

Bod programu č. 5

16/2021/06: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2021 dle přílohy č. 1.

16/2021/07: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2021 dle přílohy č. 2.

16/2021/08: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2021 dle přílohy č. 3.

Bod programu č. 6

16/2021/09: Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru s Komerční bankou,
registrační číslo 99025799035 a pověřuje starostu k podpisu dodatku.
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Bod programu č. 7

16/2021/10: Zastupitelstvo  obce  schvaluje obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2021  o  stanovení
obecního systému odpadového hospodářství.

 
Bod programu č. 8

16/2021/11: Zastupitelstvo  obce  schvaluje pro  rok  2022  výši  poplatku  za  svoz  komunálních
odpadů v částce 620 Kč na poplatníka.

16/2021/12: Zastupitelstvo  obce schvaluje obecně  závaznou  vyhlášku  č.  2/2021  o  místním
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Bod programu č. 9

16/2021/13: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej částí pozemku p.č. 316/1 v k.ú. Housko, obec
Vysočany  oddělený geometrickým plánem č.  197 – 513/2020 jako díl  „a  + c“  o
výměře 6 m2 za cenu 75 Kč/m2 a jako díl „f + g“ o výměře 37 m2 za cenu 75 Kč/m2 a
pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy  mezi obcí Vysočany a panem O. S. a
paní A. S., oba bytem Viniční 21, 615 00 Brno.

16/2021/14: Zastupitelstvo obce schvaluje nákup části pozemku p.č. st. 22/2 v k.ú. Housko, obec
Vysočany oddělený geometrickým plánem č. 197 – 513/2020 jako díl „d“ o výměře 3
m2  za  cenu  75  Kč/m2  a  pověřuje starostu  k podpisu  kupní  smlouvy  mezi  obcí
Vysočany a panem O. S. a paní A. S., oba bytem Viniční 21, 615 00 Brno.

Bod programu č. 10

16/2021/15: Zastupitelstvo  obce  schvaluje odměnu  neuvolněné  člence  komise  rady  obce  -
Kulturní a sociální komise Mgr. Evě Ditrichové od 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 ve
výši 2.100 Kč/měs. a od 1. 1. 2022 ve výši 900 Kč/měs. 

Ověřovatelé: Martin Jelínek  v.r.   .……….…………....…....
 

Mgr. Václav Kolomazníček v.r.             .……………....….……....
.

……………………………… ……………………………

                
 Ing. Bc. Lenka Ševčíková   v.r. Bc.  Josef Ovad   v.r.
      místostarostka obce    starosta obce        
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