Zápis č. 4/2022 ze
zasedání Obecního zastupitelstva obce Chabeřice,
konaného dne 24. 10. 2022 v Holšicích
Zasedání obecního zastupitelstva obce Chabeřice bylo zahájeno v 17:45 hodin.
Přítomni: Michal Bělík, MVDr. Petr Záruba, František Vilimovský, Roman Měkota, František Burda,
Vladimíra Adamová, Václav Jasanský
Hosté: obyvatelé obce
Starosta konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva obce, takže je zastupitelstvo usnášení
schopné.
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Starosta navrhl určit ověřovateli zápisu paní Vladimíru Adamovou a pana Františka Burdu,
zapisovatelem paní Hanu Pergrovou.
Návrh usnesení č. 1/4/2022/45
Zastupitelstvo obce Chabeřice určuje ověřovateli zápisu paní Vladimíru Adamovou a pana
Františka Burdu, zapisovatelem paní Hanu Pergrovou.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 1/4/2022/45 bylo schváleno.
2) Program zasedání
Zastupitelstvo obce projednalo program zasedání dle návrhu.
Návrh usnesení č. 2/4/2022/46
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání dle návrhu.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
Usnesení č. 2/5/2022/46 bylo schváleno.

zdržel se 0

3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí starosty, místostarosty a členů zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce projednalo výši odměn za výkon funkcí starosty, místostarosty a ostatních
členů zastupitelstva obce Chabeřice.
Návrh usnesení č. 3/4/2022/47
Zastupitelstvo obce Chabeřice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví pro volební období 10/2022–10/2026, odměnu za výkon funkce starosty, jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 25.775,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne
1. 11. 2022.
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 3/4/2022/47 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 4/4/2022/48
Zastupitelstvo obce Chabeřice v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví pro volební období 10/2022– 10/2026, odměnu za výkon funkce místostarosty, jako
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 23.198,- Kč. Odměna bude poskytována ode dne
1. 11. 2022.
Výsledek hlasování:
pro 4
proti 3
zdržel se 0
Usnesení č. 4/4/2022/48 bylo schváleno.
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Návrh usnesení č. 5/4/2022/49
Zastupitelstvo obce Chabeřice v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví pro volební
období 10/2022 – 10/2026 odměny takto:
neuvolněnému členovi zastupitelstva obce, který vykonává funkci předsedy komise nebo výboru a
současně je členem jiné komise nebo výboru, bude poskytována odměna ve výši 2.500,- Kč.
Odměna bude poskytována od 1. 11. 2022.
Výsledek hlasování:
pro 7
Usnesení č. 5/4/2022/49 bylo schváleno.

proti 0

zdržel se 0

4) Úprava rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2022
Zastupitelstvo obce projednalo Rozpočtové opatření č. 4/2022 dle návrhu.
Návrh usnesení č. 6/4/2022/50
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 dle návrhu.
Navýšení výdajů ve výši 56.002,62 Kč, snížení výdajů ve výši 34.630,- Kč, rozdíl 21.372,62 Kč
navýšení příjmů ve výši 4.106.700,62,- Kč, snížení příjmů 4.085.328,00 Kč, rozdíl 21.372,62 Kč
Výsledek hlasování:
pro 7
proti 0
zdržel se 0
Usnesení č. 6/4/2022/50 bylo schváleno.
Konec zasedání v 18:35hodin
Zápis byl vyhotoven dne 27. 10. 2022
Zapisovatel:

Hana Pergrová

………………………………

Ověřovatelé:

Vladimíra Adamová

………………………………

dne ………………………………

František Burda

………………………………

dne ………………………………

Michal Bělík

………………………………

dne ………………………………

Starosta:
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