
                                                                             USNESENÍ 

                                    ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Ves dne 13.6. 2022 

 

Zastupitelstvo obce: 

a) schválilo: 

1. Jmenování zapisovatele: p. Piklová 
2. Program jednání 
3. Ověřovatele zápisu – jmenováni byli p. Jiří Čech a Radek Hanzl 
4. Rozpočtové opatření č. 4 
5. Závěrečný účet obce za r. 2021. Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením obce 
    Dlouhá Ves a závěrečným účtem obce Dlouhá Ves za r. 2021 včetně zprávy auditora o výsledku 
    hospodaření obce. Souhlasí s hospodařením bez výhrad. 
6. Účetní uzávěrku obce Dlouhá Ves za r. 2021. Na základě předložených dokladů nevznáší požadavky 
    na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní uzávěrky.  
7. Účetní uzávěrku ZŠ a MŠ Dlouhá Ves za r. 2021. Na základě předložených dokladů nevznáší 
    požadavky na doplňující informace a předložení účetních záznamů ke schvalování účetní uzávěrky. 
8. Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Dlouhá Ves, příspěvkové organizace za r. 2021 ve výši 42 686,08 Kč 
    a na základě žádosti Mgr. Jacíkové jeho rozpuštění takto: do rezervního fondu 17 686,08 Kč 
    a do fondu odměn 25 000,-- Kč. 
9. Hospodářský výsledek ATC Nové Městečko za r. 2021 a schvaluje ponechání výsledku hospodaření 
    na účtu ATC. 
10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene – služebnosti z důvodu 
    rozšíření distribuční soustavy elektrické energie na stavbu par.č. 17 v k.ú. Bohdašice. 
11. Výsledek auditu ministerstva  financí na stavební část projektu „133 – Dřevařství na Šumavě 
    a v Bavorském lese“ 
12. Úpravu obecního pozemku pod kontejnery na separovaný odpad v místě křižovatky u Trčanů  
    p.č. 674/3 
13. Podání žádosti o zapůjčení 9ks kontejnerů na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM 
14. Uzavření smlouvy č. 1210600001 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí  
    České republiky – kofinancování projektu „Dlouhá Ves – ČOV a kanalizace“ v předloženém znění  
    a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy. 
15. Nákup sazenic pro zalesnění lesních ploch obce po nařízené těžbě   
16. Plán financování obnovy vodovodu a kanalizace v obci Dlouhá Ves pro období let 
    2022 – 2031. 
17. Žádost o přechodné navýšení kapacity  v MŠ Dlouhá Ves na 28 dětí . 
 
b) neschválilo: 
 
1.  Žádost o odkoupení pozemků: 
    - p.č. KN 35/2 v k.ú. Bohdašice o výměře 71 m2 
    - p.č. KN 35/3 v k.ú. Bohdašice o výměře 65 m2    
    - části parcely č. 587/2 v k.ú. Bohdašice o celkové výměře cca 330 m2 
2. Žádost o odkoupení pozemků v k.ú. Nové Městečko: 
    -  p.č. KN 543/5 v k.ú. Nové Městečko o výměře 43 m2 
    -  p.č. KN 543/14 v k.ú. Nové Městečko o výměře 108 m2 
3.  Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 441/1 v k.ú. Nové Městečko o celkové výměře 
     260 m2. 



    
c) bere na vědomí: 

1. Přípravné práce na zhotovení průzkumného hydrogeologického průzkumu jímacího zářezu 
    u nové ČOV   
2. Dodávku dalších kontejnerů na tříděný odpad 
3. Přípravy na plánované akce – Dechovkový festival a Annínská pouť. 
4. Informaci p. Miloty o organizaci Annínské pouti.    
 
 
 

     
 
 

           
 
 

 

                                                                                                                                Dušan Rovňan 
                                                                                                                                 Starosta obce 

 


