Usnesení z ustavující veřejné schůze OZ konané dne 17.10.2022
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
kontrolu usnesení z poslední veřejné schůze
kamerová systém „kontejnerů“ v provozu
odměna od EKO KOM za 2.Q r. 2022 = 7.931,96Kč
výsledky voleb do ZO a Senátu ČR
informace MSp ČR – od 1.9.2022 spuštěna druhá fáze „milostivého léta“
upozornění ČEZ Distribuce na odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
rozpočtové opatření č.1 na rok 2022 – příjmy celkem:
4.355.400,-Kč
výdaje celkem:
6.208.720,-Kč
celkem rozdíl:
-1.853.320,-Kč
rozpočtové opatření č.2 na rok 2022 – příjmy celkem:
4.390.400,-Kč
výdaje celkem:
6.208.720,-Kč
celkem rozdíl:
-1.813.320,-Kč
69 stav běžného účtu ČS k 30.9.2022 = 8.103.685,74Kč
stav běžného účtu ČNB k 30.9.2022 = 703.811,33Kč
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Zastupitelstvo dále souhlasí:
70 s cenovou nabídkou firmy KLAS-PROJEKT na vypracování projektu studie a územní studie
parcelace v obci Červené Poříčí za částku 106.480,-Kč vč. DPH
Zastupitelstvo schválilo:
71 Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s usnesením § 67 zák. 128/2000 Sb., o obcích 7 členů
zastupitelstva obce Červené Poříčí pro volební období 2022 – 2026
72 navýšení finanční částky na nákup dárkových balíčků ze stávajících 500,-Kč na 750,-Kč od ledna
2023
73 poskytnutí dotace z programu podpory spolků na r. 2022:
- SDH – Sbor dobrovolných hasičů Červené Poříčí, se sídlem Červené Poříčí 27 ve výši
5.729Kč,-Kč na pobyt mladých hasičů v kempu Prapořiště ve dnech 9.-11.9.2022
- SDH – Sbor dobrovolných hasičů Červené Poříčí, se sídlem Červené Poříčí 27 ve výši 800,Kč na „skákací hrad“ pro akci ukončení prázdnin dne 2.9.2022
74 Rozpočtové opatření č. 1 a 2 pro rok 2022
Hlasování: 7hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0

Obecní zastupitelstvo projednalo – ustanovilo:
75 výsledky voleb do OZ
76 složení slibu zastupitelů
77 zvolení starosty a místostarosty /viz. příloha k usnesení/
78 zvolení předsedů výborů /viz. příloha k usnesení/
79 zvolení oddávajících /viz. příloha k usnesení/
Počet přítomných členů OZ: 7
Schůze zahájena v 18.05 a ukončena v 19.15

V Červeném Poříčí dne 17.10.2022
Zapsala: Burešová Miroslava
Ověřili: Štenglová Radomíra
Duchek Karel

