Zápis
z 1. veřejného zasedaní Zastupitelstva obce Meziříčí konaného
dne 4. 11. 2022 ve 20.00 hodin v budově obecního úřadu

Přítomni: Vondruška M., Maštera J., Kolář P., Halaš J., Vondrušková M.
Omluven: Přítomna je nadpoloviční většina zastupitelů obce, zastupitelstvo je usnášení schopné.
Stanovení zapisovatele: Vondrušková M.
Ověřovateli zápisu byli jmenováni: Kolář P. a Halaš J.
Program: 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu
2. Odměny zastupitelů obce a členů výborů
3. Volba členů kulturního a sociálního výboru
4. Rozpočtová opatření
5. Provoz klubovny
6. Diskuse
7. Souhrn usnesení
8. Závěr

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení programu
Rozšíření programu zasedání ZO o dva body.
a) Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Tábor
b) Finanční ohodnocení účetní obce
Usnesení č. 20/2022:
Zastupitelstvo obce Meziříčí schvaluje předložený program 1. veřejného zasedání ZO
Hlasování: 5 pro

2. Odměny zastupitelů obce a členů výborů
ZO Meziříčí se dohodlo, že finanční odměna se bude týkat pouze neuvolněného starosty, a to
ve výši 25 775 Kč za měsíc

Usnesení č. 21/2022:
Zastupitelstvo obce Meziříčí schvaluje finanční odměnu pouze pro neuvolněného starostu ve
výši 25 775 Kč za měsíc.
Hlasování: 4 pro, 1 zdržen

3. Volba členů kulturního a sociálního výboru
Členy kulturního a sociálního výboru byly navrženy tyto osoby: Markéta Vacková, Jindřiška
Vacková, Jiřina Čítková, Marie Blažková, Pavlína Farová, Kateřina Švecová.
Usnesení č. 22/2022:
Zastupitelstvo obce Meziříčí schvaluje zařazení navržených osob do kulturního a sociálního
výboru.
Hlasování: 5 pro

Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Tábor
Odpovědnost za přestupky na území obce Meziříčí a řízení o nich bude přeneseno na okresní
město Tábor na základě uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Usnesení č. 23/2022:.
Zastupitelstvo obce Meziříčí schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Tábor.
Hlasování: 5 pro

Finanční ohodnocení účetní obce
Návrh ZO na navýšení měsíční finanční odměny účetní obce ze stávajících 6 000 Kč hrubého
na 8 000 Kč hrubého.
Usnesení č. 24/2022:
ZO Meziříčí schvaluje navýšení finanční odměny účetní obce na 8 000 Kč hrubého měsíčně.
Hlasování: 5 pro

4. Rozpočtová opatření
Rozpočtová opatření číslo 9 a 10. Starosta obce seznámil zastupitelstvo a přítomné občany
s nejvíce nákladnými položkami v rozpočtech za minulý a stávající měsíc. Starosta obce
informoval o zveřejnění výkazu plnění rozpočtů Fin 2 – 12 M za měsíc říjen roku 2022 na
webových stránkách obce (rozpočtová opatření jsou též přílohou tohoto zápisu).
Usnesení č. 25/2022:
ZO Meziříčí bere na vědomí rozpočtové opatření číslo 9.
Hlasování: 5 pro

Usnesení č. 26/2022:
ZO Meziříčí schvaluje rozpočtové opatření číslo 10.
Hlasování: 5 pro

5. Provoz klubovny
ZO seznámilo přítomné občany o plánovaném provozu klubovny. Objekt je zkolaudován jako
restaurace. Dalším postupem bude založení živnosti a její zápis do živnostenského rejstříku.
Provoz klubovny bude nabídnut sboru hasičů, případně dalším zájemcům, kteří budou mít o
provoz klubovny zájem.
Usnesení č. 27/2022:
ZO Meziříčí schvaluje zmíněný postup pro provoz klubovny.
Hlasování: 5 pro

6. Diskuse, 7. Souhrn usnesení, 8. Závěr

Zastupitel Maštera J. seznámil přítomné občany s finančními náklady na minulého
uvolněného starostu oproti současnému uvolněnému starostovi.
Starosta obce informoval přítomné občany o nabídce od obce Dražice, která se týká možnosti
využití domu s pečovatelskou službou v obci Dražice.

Zapsala: Vondrušková Marie

Ověřovatelé:

Vyvěšeno:
Ing. Miroslav Vondruška
starosta obce
Sejmuto:

