Obec Sudislav nad Orlicí
Sudislav nad Orlicí 65, 562 01

http://www.sudislav.cz

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sudislav nad Orlicí
Číslo zápisu: 7
ze dne: 13.12.2021
Zastupitelé: Ivo Doležal, Tomáš Dostál, David Horáček, Jan Kříž, Alena Kubasová, Zdeněk
Novák, Marek Veselý
Omluvení: Jan Kříž
Nepřítomni členové: ne
Hosté: 1 (účetní)
Schválený program:























Rozpočtové opatření č. 5.
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022.
Aktualizace POV č.11 pro 2022.
Příspěvek ROT 2022.
Odměnu místní kronikářce za rok 2021.
Odměnu obecnímu hajnému za rok 2022.
Odměny zastupitelům dle nařízení vlády č.338/2019 pro rok 2022.
Oprava místní komunikace p.č. 1070/2 od pily k hlavní silnici.
Projekt obložení sálu KD - vícepráce.
Montáž žaluzií na OÚ.
Oprava omítek a elektronistalace v kuchyňce a kanceláři na OÚ.
Montáž sádrokartonového obložení - sál KD.
Provádění zimní údržby - smlouva.
Poplatky za odpady pro rok 2022.
Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
Nákup kalendářů pro rok 2023.
Příspěvek na provoz ledové plochy.
Stavba nového rekreačního objektu místního občana.
Umístění nové stavby místního občana.
Tradiční zpívání u stromečku.
Termín vánoční besídky.
Vysekání křovin "U Třešinky".

Jednání zastupitelstva:

- Zastupitelstvo vzalo na vědomí stavbu objektu obyvatele MŠ jako dočasného
rekreačního objektu. TP a čp. bude přiděleno dle podmínek.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí žádost na umístění stavby RD obyvatele LS dle jím
předloženého výkresu. Obec se vyjádří po dodání projektové dokumentace včetně
geometrického plánu na umístění stavby v rámci pozemku. Obec požaduje, aby byl
RD umístěn 2m od hranice pozemku p.č. 1070/2.
- Zastupitelstvo projednalo termín zpívání u stromečku se sborem Sudislav. Zpívání se
bude konat dne 22.12.2021 od 15 hodin. Všichni jste srdečně zváni.
- Zastupitelstvo projednalo termín vánoční besídky. Besídka se bude konat dne
19.12.2021 od 15 hodin v sále kulturního domu. Všichni jste srdečně zváni.
- Zastupitelstvo projednalo možnost vysekání křovin "U Třešinky".
- Zastupitelstvo bere na vědomí, že odměny zastupitelům dle nařízení vlády
č.338/2019 pro rok 2022, počínaje dnem 1.1.2022, zůstavají do schválení nového
nařízení beze změn
Usnesení zastupitelstva. Průběh hlasování od prvního návrhu a veřejně - zdvižením ruky.
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Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5, které je přílohou zápisu.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022
dle směrnice č.6/2019.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci POV č. 11 pro 2022.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí členského příspěvku organizaci Region
Orlicko - Třebovsko na rok 2022. Příspěvek je stanoven ve výši 34 Kč/občana.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje odměnu místní kronikářce za rok 2021. Odměna činí
jednorázově 1 200 Kč.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje odměnu obecnímu hajnému za rok 2022. Odměna činí
jednorázově 6 000 Kč.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje žádost POV pro rok 2022 na opravu místní komunikace
p.č. 1070/2 od pily k hlavní silnici.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje vícepreáce na projektu obložení sálu kulturního domu v
částce 81.891,- vč. DPH
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje montáž žaluzií na OÚ v částce 9.065,-.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje opravu omítek a elekroinstalace kuchyňky a kanceláře v
1. nadzemním podlaží OÚ v částce 61.663,Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje montáž sadrokartonového obložení do sálu kulturního
domu v částce 16.840,-.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje aktualizovanou smlouvu na provádění zimní údržby s
Ing. Monikou Gironi.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství. Poplatek pro rok 2022 činí 500,- za
občana a 500,- za rekreační objekt.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Sudislav nad Orlicí č.
2/2021, o stanovení obecního systém odpadového hospodářství.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0
Zastupitelstvo schvaluje nákup kalendářů u ROT pro rok 2023 v počtu 60 ks.
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Pro návrh hlasovalo: 6
16.
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Proti návrhu hlasovalo: 0

Zdrželo se hlasování: 0

Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz a údržbu ledové plochy
spolku Vlci Sudislav, a to v částce 2.800,-.
Pro návrh hlasovalo: 6
Proti návrhu hlasovalo: 0
Zdrželo se hlasování: 0

Ověřovatel: Marek Veselý

Ověřovatel: Ivo Doležal

Starosta: David Horáček
Zapsal:

David Horáček Dne: 17.12.2021

Vyvěšeno dne: 20.12.2021

IČ:00279579 Banka: 27-8772620257/0100

Sejmuto dne:

Tel:465 544 066 e-mail: obec@sudislav.cz
Strana 3 (celkem 3)

4.1.2022

http://www.sudislav.cz

