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Zápis z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Všesulov, konaného dne 19.6. 2022, od 18:00 hodin
Přítomni: T. Nytra, I.Šmídová, V. Nytrová Fialová, M. Unar
Omluveni: M. Unarová
Jednání zahájil starosta obce v 18:00 hodin.
Zastupitelstvo se sešlo v počtu 4 členů z pětičlenného zastupitelstva a je tedy usnášení schopné.
Ověřovatelé minulého zápisu č. 19. ze dne 21.4.2022 paní Ivana Šmídová a pan Tomáš Nytra k tomuto
zápisu nemají připomínek. .
Druhý ověřovatel zápisu č. 18 ze dne 10.3. 2022 pan
připomínek.

Michala Unar

k tomuto zápisu nemá

Novými ověřovateli zápisu zvolil pana Michala Unara a paní Ivanu Šmídovou a jako zapisovatelku paní
Veroniku Nytrovou Fialovou.
Program jednání:
1. Zahájení
2. Zpráva starosty
3. Návrhy ke schválení
a) Účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2022
4. Různé – diskuse
5. Závěr
Před hlasováním se ptám přítomných zastupitelů a občanů, zda mají nějaké stanovisko. Žádné
stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všesulov schvaluje takto navržený program.
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č.10/2022 bylo schváleno.
Bod č. 2 – Zpráva starosty
a) 23.4. jarní dílnička a sousedské posezení – poděkování všem za přípravu akce
b) 28.4. revize hasicích přístrojů
c) 30.4. pálení čarodějnic – poděkování všem za přípravu akce
d) 4.5. schůzka na ÚP ohledně VPP
e) 11.5. audit obce z KÚSK
f) 15.5. natření fotbalových branek – poděkování brigádníkům
g) od 24.5. do 9.6. audit z OSSZ
h) 1.6. usazení sítí na hřiště – poděkování brigádníkům
i) 4.6. dětský den s rybáři – poděkování všem za přípravu akce
j) 9.6. převzetí projektové dokumentace k č.p 50+51 – bude proplacena faktura ve výši 257 730,k) 11.6. požár u rybníka – následná 24h hlídka SDH Všesulov
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Bod č. 3 - Návrhy ke schválení

a) Účetní závěrky a závěrečného účtu za rok 2021

Výsledek účetní závěrky byl řádně vyvěšen na úředních deskách obce Všesulov, kde se s ním mohli
občané důkladně seznámit.
Příjmy – 2 965 894,04 Kč
Výdaje – 2 911 678,56 Kč
Výsledek hospodaření obce Všesulov za rok 2021 je zisk ve výši 54 215,48Kč.
Stav účtu ČNB k 3.6.2022 - 886 506,71 Kč
Stav účtu ČS k 15.6.2022 – 3 765 288,98 Kč
celkem 4 651 795,69Kč
Před hlasováním se zeptal přítomných zastupitelů, zda mají nějaké stanovisko. Žádné stanovisko
nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Všesulov schvaluje účetní závěrku a závěrečný účet za rok 2021 s výhradou.
Výsledek hlasování: Pro: 4
Proti: 0
zdrželo se: 0
Usnesení č.11/2022 bylo schváleno.
Bod č. 4 - Různé – diskuze
a) T.N. – pouť 16.7.2022 – kapela, skákací hrad, trampolíny, domácí střelnice, večerní zábava s kapelou
ve společenské místnosti.
b) I.Š. - navrhuje zvýšení nájmu v obecních bytech
c) I.Š. - špatná úroveň sekání zeleně v obci. T.N. - začalo se letos později kvůli VPP od 1.6.2022
i) T.N. - další veřejné zasedání plánované na září 2022
Bod č. 5 - Závěr
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast a popřál všem hezký zbytek večera.
Zasedání skončilo v 18:15.
Zapsal:

V. Nytrová Fialová……………………………………………………………..

Ověřovatelé:

M. Unar …………………………………………………………………………...
I. Šmídová………………………………………………………………………..

Starosta:

Vyvěšeno dne: 26.6.2022
Sejmuto dne:

T. Nytra…………………………………………………………………………...

