
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. 20/2022
z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vysočany, konaného dne 7. září 2022

Bod programu č. 1

20/2022/01: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání 20 veřejného zasedání.

20/2022/02: Zastupitelstvo obce schvaluje opatření, že diskuse bude probíhat ke každému bodu
zvlášť.

Bod programu č. 2
  
20/2022/03: 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

20/2022/04: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

Bod programu č. 4

20/2022/05: Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva obce
Vysočany.

Bod programu č. 5

20/2022/06: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
Závěrečný účet Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras za rok 2021.

20/2022/07: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
Závěrečný účet Svazku obcí Drahanská vrchovina za rok 2021.

20/2022/08: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a
Závěrečný účet Svazku obcí Drahansko a okolí za rok 2021.
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Bod programu č. 6

20/2022/09: Zastupitelstvo obce schvaluje hospodaření obce k 30. 6. 2022.

Bod programu č. 7

20/2022/10: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/2022 dle přílohy č. 1.

20/2022/11: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2022 dle přílohy č. 2.

20/2022/12: Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 6/2022 dle přílohy č. 3.

20/2022/13: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2022 dle přílohy č. 4.

20/2022/14: Zastupitelstvo  obce  schvaluje  pro  ZŠ  Vysočany  investiční  příspěvek  ve  výši
43.990,- Kč na rok 2022.

Bod programu č. 8

20/2022/15: Zastupitelstvo obce  schvaluje prodej části  pozemku  p.č.  839/1, v k.ú. Molenburk,
obec Vysočany  oddělený geometrickým plánem č.  421 – 196/2022 jako díl „a“ o
výměře 44 m2 za cenu 50 Kč/m2 a jako díl „b“ o výměře 251 m2 za cenu 50 Kč/m2  a
pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy mezi obcí Vysočany a pí. Š. K. N.

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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