Usnesení 22. ZO dne 22. 6. 2022

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Vráž
dne 22. června 2022
Zastupitelstvo obce Vráž po projednání:
termín
zodpovídá

č. usnesení

1-22/2022 schvaluje ověřovateli zápisu pana Ing Pavla Galla a paní Mgr. Šárku

Zvolenskou
2-22/2022 schvaluje návrhovou komisi ve složení

paní M. Svobodová , Ing Janu
Tomíčkovou a pana Ing. Martina Konečného

3-22/2022 schvaluje program jednání 22. ZO dne 22. června 2022
4-22/2022 schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021

Průběžně
Rada obce ,
OÚ

5-22/2022 schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 s výhradami.

Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků jsou:
• obec bude správně účtovat na účtech 558 a 647
• obec bude vyhotovovat všechny potřebné inventurní soupisy na účet
028
• obec bude správně zařazovat drobný dlouhodobý majetek
• obec bude správně účtovat u očekávaných dotací
Termín nápravy chyb je stanoven do 31. 10. 2022, u těch, které lze napravit
pouze novým nastalým uskutečněným účtováním, pak k tomuto datu nového
účtování.
6-22/2022 schvaluje podle §84 odst.2 zákona o obcích účetní závěrku k 31. 12. 2021

7-22/2022 schvaluje sepsání dohody o provedení

práce se zastupitelkou Ing. Janou
Tomíčkovou k zápisu do kroniky obce Vráž za rok 2021 v částce 10 000,-Kč

8-22/2022 schvaluje doplnění programu rozvoje obce o bod – Podpora spolků, zájmových

skupin a jiných sdružení občanů obce.
9-22/2022 schvaluje Plán rozvoje sportu obce Vráž
10-22/2022 bere na vědomí informace o postupu v jednáních s panem Smutným o

vzájemné směně pozemků pro rozšíření školní zahrady a zajištění přístupu na
ní.
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11-22/2022 bere na vědomí informace k jednání směřujícím ke vzájemné směně pozemků

obce Vráž a pana Dífka.
12-22/2022 schvaluje plánovací smlouvu s firmou EKODO CZ s.r.o. v předloženém znění

a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
13-22/2022 stanoví 15 členů zastupitelstva obce pro volební období 2022 -2026.
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14-22/2022 - souhlasí s uložením částky do max. 30 mil. Kč na termínované účty v KB

- ukládá Radě obce uzavřít smlouvu s KB na termínovaný vklad na dobu max.
3. měsíců.
15-22/2022 bere na vědomí zprávu o činnosti Rady obce

Ve Vráži dne 27. 6. 2022

Ing. Hana Maivaldová
starostka obce Vráž

podepsal Ing.
Ing. Hana Digitálně
Hana Maivaldová
Datum: 2022.06.27
Maivaldová 18:07:57 +02'00'

Vyvěšeno: 27. 6. 2022

Sejmuto:
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