
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. 2/2022
z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vysočany, konaného dne 23. listopadu 2022

Bod programu č. 1

20/2022/Z2: Zastupitelstvo obce Vysočany schvaluje program jednání 2. veřejného zasedání.

21/2022/Z2: Zastupitelstvo  obce  Vysočany schvaluje  opatření,  že  diskuse  bude  probíhat  ke
každému bodu zvlášť.

Bod programu č. 2
  
22/2022/Z2: Zastupitelstvo obce Vysočany schvaluje složení pracovního předsednictva ve složení

z členů  rady  obce:  ověřovatele  zápisu  –  Martina  Jelínka  a  PhDr.  Václava
Kolomazníčka, návrhovou komisi – Mgr. Bořivoje Sekaninu a Marka Šmída.

Bod programu č. 4

23/2022/Z2: Zastupitelstvo obce Vysočany bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

Bod programu č. 5

24/2022/Z2: Zastupitelstvo obce Vysočany schvaluje hospodaření obce k 31. 10. 2022.

Bod programu č. 6

25/2022/Z2: Zastupitelstvo obce  Vysočany bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2022 dle
přílohy č. 1.

26/2022/Z2: Zastupitelstvo obce Vysočany schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2022 dle přílohy
č. 2.

Bod programu č. 7

27/2022/Z2: Zastupitelstvo obce Vysočany schvaluje odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva
– místostarostovi obce Vysočany Mgr. Bořivoji Sekaninovi ve výši 14.600 Kč/měs.
od 24. 11. 2022.
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28/2022/Z2: Zastupitelstvo obce Vysočany schvaluje odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva
– členu rady a předsedovi Finančního výboru Zastupitelstva obce Vysočany Marku
Šmídovi od 24. 11. 2022 ve výši 4.900 Kč/měs., která je tvořena z částky 3.245 Kč
za  výkon  funkce  člena  rady  a  z  částky  1.655  Kč  za  výkon  funkce  předsedy
Finančního výboru Zastupitelstva obce Vysočany.   

29/2022/Z2: Zastupitelstvo obce Vysočany schvaluje odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva
– členu rady a předsedovi Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Vysočany Martinu
Jelínkovi od 24. 11. 2022 ve výši 4.900 Kč/měs., která je tvořena z částky 3.245 Kč
za  výkon  funkce  člena  rady  a  z  částky  1.655  Kč  za  výkon  funkce  předsedy
Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Vysočany.   

30/2022/Z2: Zastupitelstvo obce Vysočany schvaluje odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva
– členu rady a předsedovi Kulturní a sociální komise PhDr. Václavu Kolomazníčkovi
od 24. 11. 2022 ve výši 5.500 Kč/měs., která je tvořena z částky 3.245 Kč za výkon
funkce člena rady a z částky 2.255 Kč za výkon funkce předsedy Kulturní a sociální
komise.

31/2022/Z2: Zastupitelstvo  obce  Vysočany schvaluje odměnu  neuvolněným  členům
zastupitelstva  –  členům Finančního  výboru  Zastupitelstva  obce  Vysočany  Radku
Hejčovi  ve výši 1.350 Kč/měs.  a  Bc. Leoši  Sehnalovi  ve výši  1.350 Kč/měs. od
24. 11. 2022. 

32/2022/Z2: Zastupitelstvo  obce  Vysočany schvaluje odměnu  neuvolněným  členům
zastupitelstva – členům Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Vysočany Miroslavu
Hejčovi ve výši 1.350 Kč/měs. a Mgr. Radku Horáčkovi ve výši 1.350 Kč/měs. od
24. 11. 2022.

33/2022/Z2: Zastupitelstvo  obce  Vysočany  schvaluje odměnu neuvolněné člence  komise  rady
obce  -Kulturní  a  sociální  komise  Mgr.  Evě  Ditrichové  ve  výši  1.800  Kč/měs.
od 24. 11. 2022. 

34/2022/Z2: Zastupitelstvo  obce  Vysočany schvaluje odměnu  ostatním  neuvolněným  členům
Zastupitelstva  obce  Vysočany  bez  dalších  funkcí  ve  výši  810  Kč/měs.  od  
24. 11. 2022.

Bod programu č. 8

35/2022/Z2: Zastupitelstvo  obce  Vysočany  schvaluje pro  rok  2023  výši  poplatku  za  svoz
komunálních odpadů v částce 700 Kč na poplatníka.

36/2022/Z2: Zastupitelstvo  obce Vysočany schvaluje obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2022  o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
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Ověřovatelé: Martin Jelínek  v.r.   .……….…………....…....
 

PhDr. Václav Kolomazníček v.r.             .……………....….……....
.

…… …………………………   ……………………………
                

   Mgr. Bořivoj Sekanina  v.r. Bc.  Josef Ovad  v.r.
       místostarosta obce    starosta obce
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