zÁpls zE zAsEpÁruí znsruplTElsTvA oBcE
šrĚpÁruovlcE KoNANÉttoDNE 2o.L2. 2a2L
č. 19
Přítomni: viz prezenčnílistina

Ověřovatelé zápisu: Stanislav Jelínek, lng. Michal Panský
Zasedání zastupitelstva bylo svoláno ve smyslu zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
Zastupitelé i občanébyli ve stanoveném termínu informováni o jeho konání.
Prezence přítomných zastupitelů tvoří přílohu zápisu a s ohledem na přítomnost je jednání
usnášení schopné.

Navržený program:
1. Zahájení
2. Určeníověřovatelů zápisu, zapisovatele
3. Schválení programu
4. Rozpoěet1022
5. Různé

1. Zahájení
Zasedání zahájil starosta obce lng. Vladislav Ludvík, který přivítal všechny přítomné.

2. Určeníověřovatelů a zapisovatele
Ověřovateli byli určeniStanislavJelínek,lng. Michal Panský, zapisovatelem lng. Radka
Prokešová, Ph.D.
Schváleno všemi
_

přítomnými.

3. §chválení programu jednáníZO

Starosta obce předložil ke schvá]ení program jednání zastupitelstva.
Schváleno všemi přítomnými.

4. Rozpočet obce

na rok 2022

Starosta obce předložil ke schválení zastupitelstvu rozpočet obce na rok 2O22 (příloha 1).
Rozpočtu je koncipován jako schodkový 16 693 500,-Kč s tím že schodek rozpočtu je pokryt
úsporami ve výši 16 693 500, Kč z roku 2O2t, obsahuje rozvojové programy obce na rok2a22 a
pokrývá všechny mandatorní výdaje. Tento návrh byl již projednán na minulém zastupitelstvu i
ve finančnímvýboru, Součástí rozpočtu je taktéžrozpočet ZŠa MŠŠtěpánovice (příloha 2).
Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení č.t,l,t'lt2l2,l.

5. Různé
5.1. Rozpočet svazku obcí Lišovsko
Starosta obce požádal zastupitelstvo o schvátení rozpočtu svazku obcí Lišovsko (příloha 3}.
§chváleno všemi přítomnými.

Usnesení č.tl2h2l2l

5.2. Rozpočtovéopatření

ě,Lglzt

Starosta obce požádal zastupitelstvo o schválení rozpočtovéhoopatření č.L3l2t (přítoha 4). Jde
o převod částky za stavební práce spojené vybudované retenčnínádrže Malý Vranín z paragrafu
34t2do paragrafu 234t.
Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení č.L1.3lt2lz1.

5.3 lnformace o dění obci
Starosta obce informoval zastupitelstvo o aktuální situaci v ZŠa tvlŠŠtepanovicespojenou
s uzavřením školních tříd z důvodu onemocnění COVID-19. Dá]e informoval zastupitelstvo o
postupu prací při přestavbě Sokolovny, možnosti podání dalšížádosti o dotaci na Sokolovnu a
podání žádosti o dotaci na workoutové hřiště.

Na závěr starosta obce poděkoval

všem členůmzastupitelstva za účastna zasedání
zastupitelstva i za práci v roce 202t a popřál všem pevné zdrayÍ, lodně štěstía úspěchů v roce
2o2z.

§tarosta obcel

lng. Vladislav Ludvík

Ověřovatelé zápisu:

stanislav Jelínek
lng Michal Panský

Ve Štěpánovicíchdne 20.L2.2O21,

