VÝPIS USNESENÍ č. 37/2022
ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Byzhradec, konaného dne
15.6.2022 od 19.00 hodin ve společenské místnosti OÚ Byzhradec
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných
osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Předsedající starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva a hosty na dnešním jednání OZ.
Zasedání Zastupitelstva obce Byzhradec (dále též jako „Zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:12
hodin starostou obce Josefem Kubcem (dále jako „předsedající“). Předsedající konstatoval, že
zasedání bylo řádně svoláno v souladu s § 92 odst. 1, zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Informace
podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu obce Byzhradec
zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 6. 5. 2022 do 16. 6. 2022.
Současně byla zveřejněna na webových stránkách obce www.byzhradec.cz informace o konání
zastupitelstva.
Předsedající konstatoval, že přítomno je 7 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů
zastupitelstva (viz. Prezenční listina – příloha č. 1/us37), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§
92 odst. 3 zákona o obcích).
1a. Zahájení
Usnesení: Zastupitelstvo obce Byzhradec schvaluje program v tomto znění:
Program:
2. Kontrola usnesení z minulého jednání
3. Příprava voleb do zastupitelstva obce
4. Stav oprav majetku obce
5. Kulturní a sportovní vyžití v obci
6. Schválení závěrečného účtu obce Byzhradec
7. Schválení účetní závěrky obce Byzhradec za rok 2021
8. Kontrola finančních dokladů
Podněty občanů:
9. Projednání záměru na prodej pozemku parc.č. 806/12, LV 1000
10. Žádost o stanovisko ke stavbě garáže na parc.č. 21/1 a 803/20 k.ú. Byzhradec
Ostatní záležitosti:
11. Oprava oplocení u Křížku u Novotných

Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

1b. Volba zapisovatele a ověřovatelů
Usnesení: Starosta určil zapisovatelem paní Barboru Jarkovskou a ověřovatelem zápisu paní Evu
Jablonskou a paní Janu Jablonskou.

Hlasování: Pro: 7
Usnesení bylo schváleno.

Proti: 0

Zdrželi se: 0

2. Kontrola usnesení z minulého jednání
Usnesení – Zastupitelstvo obce Byzhradec schvaluje Zápis č. 36/2022 z 18. 5. 2022
Hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

3. Příprava voleb do zastupitelstva obce
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje jeden volební obvod a počet volených
zastupitelů na sedm.
Hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 3, bylo schváleno.

4. Stav oprav majetku obce
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 4, Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí aktuální
stav oprav majetku obce.

5. Kulturní a sportovní vyžití v obci
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 5, Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí Kulturní a
sportovní vyžití v obci.

6. Schválení závěrečného účtu obce Byzhradec
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje Závěrečný účet obce Byzhradec za rok 2021
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením „Bez výhrad“. př.č.2/us37
Hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 6, bylo schváleno.

7. Schválení účetní závěrky obce Byzhradec za rok 2021
Usnesení – Zastupitelstvo Obce Byzhradec schvaluje účetní závěrku obce Byzhradec za rok 2021.
př.č.3/us37

Hlasování: Pro: 7
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení – II. Schvaluje, bod č. 7, bylo schváleno.

8. Kontrola finančních dokladů
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 8 a), Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí
proběhlou kontrolu finančních dokladů.
Usnesení – III. Ukládá, bod č. 8 b), kontrolnímu výboru přezkoumání vykazování účetních dokladů
za železný odpad.
1. Projednání předběžného rozpočtového opatření

9. Projednání záměru na prodej pozemku parc.č. 806/12, LV10001
Usnesení – Zastupitelstvo obce Byzhradec zamítá žádost na odkup pozemku parc.č. 806/12 v k.ú.
Byzhradec ve vlastnictví obce, z důvodu nedostatku času pro seznámení neznaleckým posudkem.
Tento záměr se odkládá k dalšímu jednání OZ.
2. Projednání předběžného rozpočtového opatření
Hlasování: Pro: 0
Proti: 6
Zdrželi se: 1
Usnesení – III. Zamítá bod č. 9, bylo zamítnuto.

10. Žádost o stanovisko ke stavbě garáže na parc.č. 21/1 a 803/20 k.ú. Byzhradec
Usnesení – Zastupitelstvo obce Byzhradec zamítá žádost o souhlas s udělením výjimky z umístění
stavby garáže na parc.č. 21/1 a 803/20 k.ú. Byzhradec, před sepsáním podmínek se stavebníky a
vlastníky
pozemku. předběžného
př.č.4/us37 rozpočtového opatření
3. Projednání
Hlasování: Pro: 0
Proti: 5
Zdrželi se: 2
Usnesení – III. Zamítá bod č. 10, bylo zamítnuto.

11. Veřejné osvětlení u čp. 78
Usnesení – I. Bere na vědomí, bod č. 11, Zastupitelstvo Obce Byzhradec bere na vědomí aktuální
stav oplocení u křížku u Novotných.
Usnesení – III. Ukládá, bod č. 11 b), panu Novotnému zajištění cenové nabídky na pískování a nátěr
oplocení u křížku u Novotných.

…………………………………
Kubec Josef
starosta

…..…………………………..
Bc. Plachetka Michal
místostarosta

