ZÁPIS č. 4/2022 ze zasedání zastupitelstva obce Staré Bříště ze dne 28.8.2022
Jednání zastupitelstva se konalo v budově Obecního úřadu od 19:00 hod., ukončeno bylo v 20:50.

Přítomní zastupitelé: Václav Honzl, Miloslav Palán, Alena Tomanicová, Jaroslav Honzl,
Robert Vacata , Oldřiška Pešková, Petr Tůma
Program:

1. Zahájení, navržení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení, popř.
doplnění programu zasedání
2. Podklady od účetní obce – rozpočtové změny, mezitímní účetní závěrka
3. Volby do zastupitelstva obce 2022
4. Převzetí stavby autobusové zastávky
5. Další body, diskuze, závěr

1.Zahájení, navržení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, schválení, popř. doplnění
programu zasedání
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Václav Honzl. Ověřovatelé
Robert Vacata, Petr Tůma.
Hlasování: Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení 1: Zastupitelstvo schvaluje upravený program zasedání zastupitelstva.
2. Podklady od účetní obce – rozpočtové změny, mezitímní účetní závěrka
ZO bylo seznámeno s mezitímní účetní závěrkou obce. ZO projednalo rozpočtová opatření 2
a 3, dříve schválená starostou. ZO bere na vědomí.

3. Volby do zastupitelstva obce 2022
Starosta seznámil zastupitele s přípravou voleb do zastupitelstva obce – termín voleb 2324/9, volební komise (zapisovatelka Honzlová, členové Váchová, Juřičková, Bínová,
Nedvědová). Do voleb kandiduje 10 kandidátů na 7 míst v zastupitelstvu. ZO bere na vědomí
4. Převzetí stavby autobusové zastávky
Starosta seznámil ZO s dokončením stavby zastávky a převzetím díla. Konečná cena včetně
víceprací byla v rámci nabídkové ceny. ZO bere na vědomí.
5. Další body, diskuze, závěr
Hlasování: Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení 2: ZO schvaluje výpověď stávajích pachtovních smluv, nové smlouvy uzavře nově
zvolené zastupitelstvo.
ZO obdrželo stížnost na zvýšený hluk v horní obci z důvodu častých truhlářských prací.
Hlasování: Pro 7 proti 0 zdržel se 0
Usnesení 3: Zastupitelé si nejsou vědomi zvýšeného hluku, ale pověřují starostu oslovením
majitelů sousedních nemovitostí a následně konfrontací se stěžovatelem a potenciálním
původcem hluku.
Ve Starých Bříštích dne 28.8.2022 zapsal/ starosta: Václav Honzl ………..……………
Ověřovatelé zápisu:
Robert Vacatal ………..….…………
Petr Tůma
………………………

