
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. 3/2022
ze 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vysočany, konaného dne 21. prosince 2022

Bod programu č. 1

37/2022/Z3: Zastupitelstvo obce Vysočany schvaluje program jednání 3. veřejného zasedání.

38/2022/Z3: Zastupitelstvo  obce  Vysočany schvaluje  opatření,  že  diskuse  bude  probíhat  ke
každému bodu zvlášť.

Bod programu č. 2
  
39/2022/Z3: Zastupitelstvo obce Vysočany schvaluje složení pracovního předsednictva ve složení

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

Bod programu č. 3

40/2022/Z3: Zastupitelstvo obce Vysočany bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce.

Bod programu č. 4

41/2022/Z3: Zastupitelstvo  obce  Vysočany bere  na  vědomí  zprávu  Finančního  výboru
Zastupitelstva obce Vysočany.

Bod programu č. 5

42/2022/Z3: Zastupitelstvo obce Vysočany schvaluje Rozpočtové opatření č. 10/2022 dle přílohy
č. 1.

Bod programu č. 6

43/2022/Z3: Zastupitelstvo obce Vysočany schvaluje rozpočet obce pro rok 2023 v paragrafovém
znění.

44/2022/Z3: Zastupitelstvo obce Vysočany schvaluje pro ZŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve
výši 1.350.000 Kč na rok 2023 jako závazný ukazatel  a  v rámci tohoto ukazatele
stanovuje částku 350.000 Kč na výdaje za plyn, elektrickou energii, vodu a stočné.
Nedočerpané prostředky z částky 350.000 Kč nesmí být  využity k úhradě jiných
výdajů.
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45/2022/Z3: Zastupitelstvo obce Vysočany schvaluje pro MŠ Vysočany neinvestiční příspěvek ve
výši  350.000 Kč na  rok 2023 jako závazný  ukazatel  a  v  rámci  tohoto  ukazatele
stanovuje částku 110.000 Kč na výdaje za plyn, elektrickou energii, vodu a stočné.
Nedočerpané prostředky z částky 110.000 Kč nesmí být  využity k úhradě jiných
výdajů.

Bod programu č. 7

46/2022/Z3: Zastupitelstvo obce Vysočany schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky
2024 a 2025. 

Bod programu č. 8

47/2022/Z3: Zastupitelstvo  obce  Vysočany  zřizuje  pracovní  skupinu  Zastupitelstva  obce
Vysočany pro rozvoj bydlení v obci ve složení: Mgr. Eva Ditrichová, Ing. Bc. Lenka
Ševčíková, Ing. Jana Ševčíková,  Mgr. Radek Horáček, Radek Hejč, Mgr. Bořivoj
Sekanina, Marek Šmíd.  

Ověřovatelé: Radek Hejč v.r.   .……….…………....…....
 

Marek Šmíd v.r.             .……………....….……....
.

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

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