
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. 18/2022
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vysočany, konaného dne 16. března 2022

Bod programu č. 1

18/2022/01: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 18. veřejného zasedání.

18/2022/02: Zastupitelstvo obce schvaluje opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu
zvlášť.

Bod programu č. 2
  
18/2022/03: Zastupitelstvo obce  schvaluje  složení pracovního předsednictva ve složení z členů

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

Bod programu č. 3

18/2022/04: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

Bod programu č. 4

18/2022/05: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Finančního výboru Zastupitelstva obce
Vysočany.

Bod programu č. 5

18/2022/06: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva obce
Vysočany.

Bod programu č. 6

18/2022/07: Zastupitelstvo obce schvaluje Inventarizační zprávu za rok 2021.
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Bod programu č. 7

18/2022/08: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 12/2021 dle přílohy č. 1.

18/2022/09: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022 dle přílohy č. 2.
18/2022/10: Zastupitelstvo  obce  bere  na  vědomí  záznam  o  změně  čísla  položky  rozpočtové

skladby ve schváleném rozpočtu na rok 2022.

 
Bod programu č. 8

18/2022/11: Zastupitelstvo obce  ověřuje,  že změny Územního plánu Vysočany, označené Vy1,
Vy2, Vy3, Vy4, Vy5, Vy6, Vy7 a Vy8, nejsou v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se stanovisky dotčených orgánů a
se stanoviskem krajského úřadu, souhlasí s  předloženými návrhy změn a výsledky
jejich projednání, včetně způsobu zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vydává změny Územního plánu Vysočany,
označené Vy1, Vy2, Vy3, Vy4, Vy5, Vy6, Vy7 a Vy8, formou opatření obecné povahy.

Bod programu č. 9

18/2022/12: Zastupitelstvo  obce  schvaluje poskytnutí  investiční  dotace  ve  výši  50.000  Kč
Tělovýchovné jednotě Vysočany, IČ 47886129, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí  této  dotace  z rozpočtu  obce  Vysočany,  a  pověřuje starostu  k podpisu
smlouvy. 

18/2022/13: Zastupitelstvo  obce  schvaluje poskytnutí  neinvestiční  dotace  ve výši  100.000 Kč
Tělovýchovné jednotě Vysočany, IČ 47886129, a uzavření veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí  této  dotace  z rozpočtu  obce  Vysočany,  a  pověřuje starostu  k podpisu
smlouvy. 

 

Bod programu č. 10

18/2022/14: Zastupitelstvo  obce schvaluje nákup  pozemku  p.  č.  312/1,  v k.ú.  Housko,  obec
Vysočany  o výměře 949 m2 od  B. H.  za cenu 50,- Kč za m2 a  pověřuje starostu
k podpisu kupní smlouvy.

Bod programu č. 11

18/2022/15: Zastupitelstvo obce  schvaluje  pracovněprávní vztah mezi obcí Vysočany a členem
Zastupitelstva  obce  Vysočany  panem  Pavlem  Kalou  na  pozici  správce  obecního
majetku od 17. 3. 2022 a pověřuje starostu k podpisu pracovní smlouvy. 
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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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