Zápis číslo412022
ze zasedání zastupitelstva obce Mezilesí
obec Mezilesí
Mezilesí 14
395 01 Pacov

Datunr konárrí:

cas korrání:

27.5.2022

19,00 lrodirr

-

20,30 lrodirr

Ivana Slámová, Starrislav Prokop, Iveta Llrotková, Martirr Pajer, Miroslav
Gruntorád, Václav Adamovsky
Orrrluveni:
.Ii í l(oubík
Hosté:
Derrisa I{o1ador,á
Ově,ovatelé zápisu:
Václav Adatrrovsky, Ivana Slárrrová

P,ítorrrni:

I.

Prohlášení o ádném svolání ZO Mezilesí:
Starosta Stanislav Prokop proirlásil , že zasedárrí bylo áclrrě svoláno z lrlecliska pot,eby
,ešenírrásledujícíclr bodťr jedrrání dle navrlrovaného programu.

II.

Prohlášení o usnášení schopnosti:
Starosta shledal, že zastttpitelstvo je usnášení schoprré.

III.

Seznámení s návrhem programu:
Starosta seznátrril obecní zastupitelstvo s návrhem progran,lu, vyzva\ k pi,iporrrírrkárn a
doplrrěrrí prograí}llt. Progranr byi jednolrlasrrě schválen všerni pr'ítomrryrni členy
zastupitelstva takto:
Návrh programu
1. Schválerrí auditorské zprávy zarok2021
2. Rozpočtovézrrrěrry č. 1
3. Projednání termínu vyběru rnístních poplatkťr
4. Plán financování obnovy vodovodťr akanalizací
5. Oprava rnístníkornrrrrikace v Zelerré Vsi

6.

Rťrzné

h/asování

|

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se; 0

IV.

programu zasedárrí
Jednání clle schváleného

Schválení arrclitorské zpráv}, za rot 2021
zprávr-r rrezávislélro atrdito.a
Starosta obce pi..atJit-G-ihváŇ
pi.ezkoutlráriílrospocla.eníobceMezilesíz'arck2021

1.

ac1.

Usr-reSerrí č.9/22

,urt,_,pitJrt..

ob.. Mezilesí schválilo

o

'Ysledktr

^._lj+^....
vYsledku rrlyezl<olll
o .,.ioioálzl,
P'ezkor-rirrát-ti
zprávtt airclitora

1rospocla.eníobceMezilesizarok2a27bezvylrracl
Zdržel se: 0

Proti: 0

ac1.

2. Rozpočtovézrrrěr-ry č,1

Mezilesí trár'rlr rozPoČtovYch znrětr Č,7 za
účetníobce pr.eclložila zasttrpitelstvu obce

rok 2022
Usneserrí č. 10/22
č, 1
_ zastr_tpitelstvcr obce Mezilesí sclrválilo rozpočtové zrrrěrry
Zdržel se: 0

Proti: 0

Zastr-rpitc1stvoobcevffiternrín1,yběrr-rmístníc1rpoplatkťrzarck
áo 16,00 lrodirr v kanceláj o{J

od 13,00
202, Vli,běr poplatkťr je tlarzržett na 2.1 .2a22
Mezilesí

1'Yběr rr-rístrríclr PoPlatkťr
_ zastupitelstvo obce Mezilesí sclrr,álilo termín 2.7 .202213
/drzel Se:

Proti: 0

voclovodťr 4
ual. 4. plárr f'irrarrcovárrí obrrorzy
zastr_rpitelstlzt-t
pr.edložil
Starosta obce

U

karralizací

t.

*t .at.ní plárr flnatrcor'árrí obrrovY

vodol'oclťt a

kanal\zaci

fficeMezi1esísc1rváli1op1ánÍjnatrcovárríobr-ro1,yvodor,oc1akanaIizaci
Proti: 0

Zdržel se: 0

ac1,

5, Oprava i-rrístníl<otr-rr-rtril<ace v Zelerré Vsi
Stárosta obce pr-edloži1 rrávrlr 1,}a opťavu tnísttrí kotrrr,trrij<acc v Zelcrré Vsi

- zastllpiteistvo obcc Mezilesí sclrr,álilo

---rŇr

trár,rlr

11a

opťavr.t ttrísttríl<olrrutii](ace v

-'-Eď;r.lďo

Zcierlé Vsi

1

ad. 6, Rťrzrré

pi,íštízasedání ZO se br_rde konat dne 24.6.2022 v 1B,00 hocl.
místo plánovatré poracly - kancelá OÚ v Mezilesí.

Deirisa FTolacior,á
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Václav Adarrrovsky
Ivatra slárrrová

Z pis schl,álil:

Statrislav Prokop
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