6. Jednání ZO Konojedy ze dne 29. 06. 2022

ZÁ P I S

č. 6/2022
z veřejného jednání zastupitelstva obce Konojedy
ze dne29.06.2022 od 18:00 hodin
Přítomni:

P. Kratochvíl, K. Lubrt, M. Růžičková, Ing. J. Neužilová

- dle Prezenční listiny (příloha č. 1 )

Omluveni: J. Klimeš, V. Danda, V. Volavka
Zasedání zahájila předsedající paní Ing. Jitka Neužilová starostka obce v 18:05 hodin.
Počet přítomných členů ZO Konojedy:4 Zastupitelstvo obce Konojedy je usnášeníschopné.

Program jednání:

1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu,
schválení, popřípadě doplnění programu zasedání
2. Rozpočtové opatření 2/2022 a 3/2022 a stavy na účtech
3. Závěrečný účet obce Konojedy za rok 2021vč.příloh. Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce Konojedy za rok 2021
4. OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých
věcí
5. Dohoda o příspěvku na údržbu hřbitova – Nučice
6. Stopa bezpečí – dětská publikace o finanční gramotnosti –
žádost o příspěvek
7. Kniha obce Středočeského kraje
8. Aplikace Munipolis
9. Prezentace studie proveditelnosti – odkanalizování obce
Různé
____________________________________________________________________
1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu, schválení
popřípadě doplnění programu zasedání
Určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu:
Předsedající určuje, že zapisovatelka je p. V. Kopecká
Ověřovateli zápisu byli navrženi: J. Klimeš, P. Kratochvíl

Hlasování: ZO Konojedy schvaluje ověřovatele zápisu č. 6/2022:

Pro - Proti - Zdržel se:

4 - 0 - 0

schváleno

Schválení programu zasedání – případné doplnění:
Hlasování: ZO

Konojedy schvaluje upravený program jednání jak je uvedeno výše,
prezentace odkanalizování obce-studie proveditelnosti bude jako poslední bod
programu jednání.
Pro - Proti - Zdržel se: 4 - 0 – 0
schváleno
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2. Rozpočtové opatření 2/2022 a stavy na účtech
přítomní byli seznámeni se stavy na účtech a s Rozpočtovým opatřením č.2/2022. Rozpočtové
opatření bude přístupné k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a bude zveřejněno elektronicky
na adrese: http://www.konojedy.cz/urad-124/povinne-informace/.
Návrh usnesení: ZO Konojedy po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022
Pro - Proti - Zdržel se:
4-0-0
Usnesení č. 1 /6/2022
přítomní byli seznámeni s Rozpočtovým opatřením č.3/2022 – navýšení příjmů o částku za prodej
pozemků 56/2st. a 68/1 k.ú. Konojedy a výdajů o stejnou částku na pořízení bytů. Rozpočtové opatření
bude přístupné k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a bude zveřejněno elektronicky na adrese:

http://www.konojedy.cz/urad-124/povinne-informace/.
Návrh usnesení: ZO Konojedy po projednání schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2022
Pro - Proti - Zdržel se:
4-0-0
Usnesení č. 2 /6/2022

3. Závěrečný účet obce Konojedy za rok 2021 vč. příloh. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Konojedy za rok 2021
ÚZ byla vyvěšena na úřední desce (ÚD) a el. ÚD obce Konojedy od 22.02.2022 do 16.03.2022.
ÚZ je přístupná k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu a je zveřejněna elektronicky na adrese:
http://www.konojedy.cz/106/99sb/zaverecny-ucet-obce-konojedy. Byla schválena usnesením
č.1/3/2022 dne 16.03.2022.
Zastupitelé se seznámili se ZÚ. Závěrečný účet obce Konojedy za rok 2021 byl zveřejněn před
jeho schválením na ÚD i el. ÚD obce Konojedy se všemi přílohami (vyvěšeno: 25.05.2022
sejmuto: 29.06.2022).
Závěrečný přezkum hospodaření provedli pracovníci kontrolního finančního oddělení KÚSK
Bc. Marie Milanovičová, Bc. Jaroslav Petrák, dne 20.05.2022. Předsedající seznámila
zastupitele s obsahem a závěrem Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Konojedy
za rok 2022:
• Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků
vedených pod písmenem c) (§10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb
Návrh usnesení: ZO Konojedy schvaluje Závěrečný účet obce Konojedy za rok 2021 včetně Zprávy
z přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 bez výhrad..
Pro - Proti - Zdržel se:
4
- 0 0
Usnesení č. 3 /6/2022

4. OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
Vyhláška je k nahlédnutí přístupná na Obecním Úřadě, bude zveřejněna ve Sbírce právních
předpisů a zaslána správci daně.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Konojedy schvaluje Obecně závaznou vyhlášku

o

stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Stanovuje se místní
koeficient 2 pro celé katastrální území s výjimkou pozemků uvedených v § 5 odst. 1
zákona o dani z nemovitých věcí.
U zdanitelných staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) zákona o dani z nemovitých
věcí, ve znění pozdějších předpisů, se stanovuje koeficient, kterým se násobí základní
sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona o dani z
nemovitých věcí, ve výši 1,5.
Pro - Proti - Zdržel se:

4

-

0-
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Usnesení č. 4 /6/2022
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5. Dohoda o příspěvku na údržbu hřbitova – Nučice
Návrh usnesení: ZO Konojedy schvaluje Dohodu o příspěvku na údržbu hřbitova s obcí Nučice
Pro - Proti - Zdržel se:
4
- 0 0
Usnesení č. 5/6/2022

6. Stopa bezpečí – dětská publikace o finanční gramotnosti – žádost o příspěvek
Obec dne 1.6.2022 obdržela žádost o příspěvek na publikaci pro děti „Peníze a jiná strašidla“.
Zastupitelé byli se žádostí seznámeni.
Návrh usnesení: ZO Konojedy schvaluje příspěvek na dětskou publikaci Stopa bezpečí.
Pro - Proti - Zdržel se:
0
-2
-2
7. Kniha obce Středočeského kraje
Obec dne 6.6.2022 obdržela nabídku na zakoupení libovolného počtu výtisků knihy Středočeský kraj,
města a obce, ve které jsou informace o všech obcích Středočeského kraje.
Návrh usnesení: ZO Konojedy schvaluje zakoupení knihy Středočeský kraj, města a obce.
Pro - Proti - Zdržel se:
0
-2
-2
8. Aplikace Munipolis
Starostka představila přítomným aplikaci Munipolis jako možný infokanál pro občany.
Zastupitelé nechtějí další aplikaci – máme aplikaci V OBRAZE.
Návrh usnesení: ZO Konojedy schvaluje zavedení aplikace Munipolis jako dalšího
možného informačního zdroje pro občany.
Pro - Proti - Zdržel se:
0
- 1 3
9. Prezentace technickoekonomické studie - odkanalizování obce
Ing. Koberle (Confin partner) a projektant p. Fiala představili studii odkanalizování obce a možnosti
financování. Confin partner nabízí zajištění projektové přípravy včetně dotace na Projektovou
dokumentaci (PD), zajištění Výběrového řízení na vyhotovení PD a následně žádost o dotaci na realizaci
akce a VŘ na zhotovitele.
Na vědomí

Příští zasedání ZO je plánováno na první polovinu září 2022, porada bude v týdnu před jednáním
Starostka poděkovala za účast a ukončila zasedání.

Ověřovatelé:

Zapsala:
……………………………
V. Kopecká

P. Kratochvíl

K. Lubrt
…………………………………..
místostarosta V. Danda

……………………………
……………………………
…………………………………
starostka Ing. J. Neužilová
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