Výsledky projednání z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bačalky
konaného dne 13. června 2022
Zastupitelstvo obce Bačalky bere na vědomí
1. Zprávu starostky o plnění úkolů schválených na minulých zasedáních.
2. Rozpočtová opatření č. 3/2022 a 4/2022.
3. Informaci o postupu v realizaci projektové dokumentace na vodovodní přivaděč firmou
PROVOD, s. r. o.

Zastupitelstvo obce Bačalky schvaluje
Návrhovou komisi ve složení Zuzana Šátková a Václav Dvořák.
Ověřovatele zápisu Šárku Hoškovou a Libuši Rampasovou.
Program 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce.
Závěrečný účet obce za rok 2021, jehož nedílnou součástí je Zpráva o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Bačalky a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením
obce za rok 2021 BEZ VÝHRAD.
5. Účetní závěrku obce Bačalky za rok 2021 s výsledkem hospodaření běžného účetního
období – zisk ve výši Kč Kč 1.514.616,83. Celkový zisk bude přeúčtován z účtu 431
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení na účet 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let.
6. Uzavření kupní smlouvy s paní Miladou Nešněrovou a Ladislavem Nešněrou na prodej st.
p. č. 211 v k. ú. Bačalky – zastavěná plocha o výměře 4 m2 za kupní cenu Kč 180,–
a pověřuje starostku jejím podpisem a podáním návrhu na vklad.
7. Uzavření pachtovní smlouvy s manželi Radkou a Tomášem Hadačovými na propachtování
části p. p. č. 515/2 v k. ú. Bačalky o výměře 122 m2 dle náčrtku a pověřuje starostku jejím
podpisem.
8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s.,
na pezemek p. p. č. 254/1 v k. ú. Lično u Milkovic a pověřuje starostku jejím podpisem.
9. Pro volební období 2022–2026 7 členů zastupitelstva obce Bačalky.
10. Upravený střednědobý výhled hospodaření obce pro roky 2023–2025 dle přílohy.
11. pověřuje starostku uzavřít s Českou spořitelnou smlouvu o zřízení termínovaného účtu,
převést na tento účet částku Kč 4.000.000,–. Zastupitelstvo obce schvaluje, že prostředky
na něm uložené budou účelově použity pouze na financování vodovodního přivaděče,
každé čerpání bude schváleno zastupitelstvem obce.
12. S uzavřením dodatku č. 1 příkazní smlouvy s panem Petrem Ottem na činnosti spojené
s provozováním vodovodu s účinností od 1. 7. 2022 a pověřuje starostku jejím podpisem.
Plán financování obnovy vodovodu na roky 2022–2031 s tím, že roční příspěvek do fondu
z prostředků obnovy činí Kč 70.000,–; z ostatních prostředků rozpočtu bude obce přispívat
částkou Kč 30.000,–, celkem tedy na tedy na podúčet č. 35-1162356389/0800 vedený
u České spořitelny ročně zašle nejpozději každého 30. 6. částku Kč 100.000,–, poprvé
k 30. 6. 2023 (za rok 2022).
13. cenu vodného od 1. 7. 2022, tj. navýšení o 10 % DPH na celkovou cenu Kč 38,50.
14. navýšení ceny pytle na směsný komunální odpad od 1. 7. 2022 na částku Kč 71,– a ceny
popelnic ponechat do konce roku 2022 na původní ceně.
1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo obce Bačalky ukládá
1. Zjistit podmínky uložení prostředků na vybudování vodovodního přivaděče na
termínovém účtu u ostatních bank.
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20. 6. 2022
Ověřovatelé:
Šárka Hošková

.............................................dne ...........................................

Libuše Rampasová

.............................................dne ...........................................

Starostka

.............................................dne ...........................................

Zapisovatelka:
Lucie Hlaváčková

.............................................dne ............................................
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