Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Divec ze dne 2.11.2022.
Program:
1) Uvítání a kontrola usnášeníschopnosti, schválení programu zasedání,
volba ověřovatelů zápisu.
2) Rozpočtová změna 3/2022.
3) Rozpočtová změna 4/2022.
4) Návrh rozpočtu na rok 2023.
5) Střednědobý výhled na období 2024-2025.
6) Různé, diskuse, závěr.
Zápis pořízen: 8.11.2022 vyvěšeno: 10.11. 2022 sejmuto:
Přítomni: Z.Medek, K.Medková, Ing.Hrnčíř, M.Beran, P.Tojnar, M.Putnová,
Ing.Rezek.
1.) V 18.00 bylo zasedání zahájeno uvítáním přítomných občanů obce a
zastupitelů, zahájení přítomno 7 členů ZO, zastupitelstvo bylo
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu byli navrženi a schváleni Z. Medek a
M.Beran. Zápis a usnesení z minulého zasedání byly bez připomínek a staly
se právoplatnými, předložený program byl schválen. 7 pro
2.) Byla předložena a přednesena „Rozpočtová změna 3/2022“ (RZ3/2022).
3.) Byla předložena a prednesena „Rozpočová změna 4/2022 (RZ4/2022).
4.) Starosta předložil připravený rozpočet na rok 2023. Po diskusi a
úpravách byl návrh schválen. Bude vyvěšen a projednán na příštím
zasedání. 7 pro
5.) Byl projednán a schválen návrh Střednědobého výhledu na období 20242025. Bude vyvěšen a schvalován na příštím zasedání. 7 pro
6)a) Byl předložen návrh na poděkování paní Mikundové za péči o obecní
náves. Celé zastupitelstvo tak činí opakovaně, přidáváme oficiální
poděkování.
b) Z řad veřejnosti byl vznesen návrh na výměnu ochranných prostředků
proti ničitelům obecní zeleně. Pan Beran provede výměnu kovových
ochranných prostředků za dřevěné. Bohužel musí být ponechány, aby byla
ochráněna obecní zeleň. U prostoru pro veřejné akce budou odstraněny, zde
k poškozování nedochází.

c) Zastupitel M.Rezek předložil návrh na vysazení jehličnatého stromu na
návsi mezi vzrostlé listnaté stromy pro potřeby vánoční výzdoby. Téma bude
diskutováno na příštím zasedání a zastupitelé předloží své argumenty, který
strom bude pro potřeby vánoční výzdoby použit.
d) Byl předložen a diskutován návrh na zřízení knihovny v prostorách
zasedací místnosti OÚ. Zastupitelstvo nemá námitek, je třeba vyhodnotit
způsob naplnění knihami, výpůjční režim a obecný zájem o půjčování knih.
e) Z řad občanů byl vznesen návrh k diskusi o zvýšení poplatku za
odpady, aby bylo zamezeno jejich vysoké produkci.

Zasedání bylo ukončeno v 20:48.hod.
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.…………..
ověřovatel zápisu
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Ing.Roman Hrnčíř

