Zápis ě.212022 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 25.4.2O22v17:30 hodin vzasedací místnosti OÚ Bělušice
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Přítomni: zastupitelé v počtu 5 a 8 občanůObce Bělušice viz listina podpisů přítomných.
(příloha zápisu)

Adl

Zasedání zastupitelstva obce Bělušice zahájil starosta Bc. Lukáš Baroch v 17:32hodin.
Přivítal všechny přítomné. Konstatoval, že zasedání bylo svoláno v souladu s ustanovením §93
odst.]. zákona č.I28/20O0Sb, o obcích a informace o zasedáníbyla vyvěšena řádně na úřední
desce obecního úřadu. Zasedánítedy bylo svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91
a § 93 zákona o obcích. Přítomno 5 členů,zastupitelstvo obce Bělušice je usnášeníschopné.
omluven Martin pánek

Ad2 Starosta Bc. Lukáš Baroch konstatoval, žebyl prověřen a zkontrolován zápis
s usnesením z minulého zasedéní zastupitelstva. Byla nalezena písařská chyba v zápisu.
Písařskou chybou bylo usnesení, týkajícíse příspěvku včelařůmočíslovánousneseníjako
112022, kdy logicky z číselnéřady mělo být oznaěené jako 612022. Tato písařská chyba nemá
vliv na obsah schváleného bodu, usnesení je platné a bude nadále omačenéa akceptované pod
označením 0tl2022.
Ad3 Starosta Bc. Lukáš Baroch přednesl, že zapisovatelem pro pořízenízápisu ze zasedání
zastupitelstva je určen Václav Klepal. Dále navrhlJaroslava Svobodu a Tomáš Říhu jako
ověřovatele zápisu z jednání zastupitelstva obce.
Hlasování 5 pro 0 proti 0 se zdržel
Zastupitelstvo obce schválilo ověřovateli zápisu Jaroslava Svobodu a Tomáše Říhu.
Ad4 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s upraveným programem zasedání
zastupitelstva. Do programu byly přidány na žádost všech přítomných zastupitelů nové body.
Celý nový program byl přečten starostou Bc. Lukášem Barochem. Následně nechal starosta
Bc. Lukáš Baroch hlasovat o programu zasedání zastupitelstva obce.
Hlasování: 5-0-0

Program schůze:
1.

Zahqeni

2.

Kontrola zápisuz minulé schůze ÚO gělušice

3.

Volba zapisovatele a ověřovatele zasedání

4.

Schválení programu schůze

5.

Návrh schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje a
následné přijetí dotace z programu 2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí
do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu obnovy venkova - dotace na rekonstrukci
střechy KD čp. 1 v obci Bělušice

6,

Návrh schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1200300068 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životníhoprostředí Českérepubliky

7.

Návrh schválení účetnízávérky obce Bělušice zarok202l

8.

Návrh schválení Závěrečného účtuobce Bělušice zarok202l

9.

Informace z kontroly hospodaření obce zarok2021

l0,

Návrh schválení žádosti o finančnípříspěvek pro p. Yáclava Klepala st. na uspořádání
fotbalové gardy - záři 2022

11.

Diskuze

12.

Závěr

- Zprava auditorů Stř. kraje

Ad5 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s návrhem schválení uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje a následné přijeť dotace z programu
2021-2024 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel ze Středočeského Fondu
obnovy venkova - dotace na rekonstrukci střechy KD čp. ]. v obci Bělušice, kde je výše dotace
uznána ve výši 320.000,-Kč. Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné,
jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku k této smlouvě. Jelikož, nebyla žádná připomínka
ani dotaz nechal hlasovat pověření k podepsánísmlouvy.

Hlasování: 5-0-0

Přijato usnesení ě.612O22: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje pověření pro Starostu Bc.
Lukáše Barocha k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace ze Středočeského kraje a následné
přijeť dotace z programu 2O2L-2O24 pro poskytování dotací na rozvoj obcí do 2000 obyvatel
ze StředoČeskéhoFondu obnovy venkova - dotace na rekonstrukci střechy KD čp. 1 v obci
Bělušice.

Ad6 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s návrhem schválení dodatku č. 1
ke smlouvě č. 1200300068 o poskytnuť podpory ze Státního fondu životníhoprostředí České
republiky Následně starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký

dotaz nebo připomínku ktomuto dodatku. Jelikož, nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal
hlasovat pověření k podepsání dodatku smlouvy.

Hlasování: 5-0-0

Přijato usnesení č.7|2O22z Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje pověření pro Starostu Bc.
LukáŠe Barocha k podpisu o dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1200300068 o poskytnuť podpory ze
Státního fondu životníhoprostředí Českérepubliky.

Ad7

Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s návrhem účetnízávěrky obce
Bělušice za rok 202I. Dále uvedl, že návrh účetníuzávěrky byl řádně a ve stanoveném
termínu zveřejněn na úřední desce obce v plném znéní.Poté starosta Bc. Lukáš Baroch
požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomíŇu k účetníuzávérce.
Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o schválení účetníuzávěrky obce

zarok2O2L

Hlasování:5-0-0

Přijato usnesení é,812022: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje účetníuzávěrku obce za
rok202l.
Ad8 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s návrhem Závěreěného účtuobce
Bělušice za rok 202I, dále uvedl, že návrh Závérečnéhoúčtuobce Bělušice za rok 202I byl
řádně a ve stanoveném termínu zveřejněn na uřední desce obce v plném znéni. Navrhl
schválení Závérečnéhoúčtuobce k 31.12.202l bez výItrad. Přijímáme systémové opatření a
budeme postupovat v souladu se zákonem. Poté starosta Bc. Lukáš Baroch požádal všechny
přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku kZávérečnémuúčtuobce Bělušice zarck
202l. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal hlasovat o schválení Závéreěného
účtuobce Bělušice

zarok2j2l.

Hlasování:5-0-0

Přijato usnesení č.9l2022z Zastupitelstvo
Bělušice k3LI2.202I bez výhrad.

obce Bělušice schvaluje Závéreěný účetobce

Ad9 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny přítomné s výsledkem krajského auditu
kontroly hospodaření obce Bělušice 202L Přečetl závér auditoru, ktery je NYBYLY

ZnŠrĚlqYCHYBY A NEDOSTATKY

a konstatoval, že vedení obce si dle hodnocení
auditoru vede velmi dobře. Poté starosta Bc. Lukáš Baroch požáda| všechny přítomné, jestli
mají nějaký dotaz nebo připomínku. Jelikož nebyla žádná připomínka ani dotaz nechal přejít
k dalšímu bodu.

Ad10 Starosta Bc. Lukáš Baroch seznámil všechny s žádostí Yáclava Klepal o finanční
podporu na uspořádání tradičníakce sraz staré GARDY, která proběhne v sobotu 3.9.2022.

Zmíni|, že akce se v loňském roce zúčastnilocca 80 občanůobce a že akce byla velmi hezky
uspořádána. Z těchto důvodůnavrhl jednorázový příspěvek 8 000Kě. Následně starosta Bc.
Lukáš Baroch požádal všechny přítomné, jestli mají nějaký dotaz nebo připomínku. Jelikož
nebyla žádnápřipomínka ari dotaznechal o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování:5-0-0

Přijato usnesení č.1012022: Zastupitelstvo obce Bělušice schvaluje příspěvek pro Václava
Klepala

st. ve

Adl1 Starosta

ýši 8000Kč na uspořádání

staré Gardy.

Bc. Lukáš Baroch zahájil diskusi.

L

Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval o plánu pořádáníletního kina na konci května. (dle
počasí)akce bude uspořádána společně se Sokolem Bělušice

2.

Místostarosta Václav Klepal seznámil všechny přítomnés aktuální finančnísituací obce,
zŮstatek na b.ú. Komerční banky ke dni L4.3.2O22 je 8 532 000Kč. Na účtuu Národní
Banky je 3 825 137Kč a na účtuu Raifaisenbank je 760 000Kč
Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval o pořádání čarodenic, které proběhnou v sobotu
30.4.2022.

4,

Starosta Bc. Lukáš Baroch informoval, že na základě podnětu z minulé diskuse bylo
vyměněno zrcadlo na křižovatce k hospodě.

5. Starosta informoval o záměru uspořádání akce pro seniory s kulturním programem
zábavná přednáška a dechová hudba... termín v roce2022

-

Ad14 Starosta Bc. Lukáš Baroch poděkoval všem přítomným za účastna dnešnímzasedání
zastupitelstva obce a pozval všechny přítomné na příšťzasedání. V 17:55 ukončil zasedání
zastupitelstva.

ověřilTomáš Ří

Starosta Bc. Lukáš Baroch

Podpis.......3.d.

