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Zápis ze schůze Zastupitelstva obce Chrbonín 

 

Dne: 17.6.2022 

Začátek: 20.00 h 

Přítomno: 4 členové zastupitelstva 

Omluven: Ing. Michal Broum, Miroslav Kazda 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková 

Ověřil: Miroslav Kazda, Miroslav Veselý 

 

Program: 

1) Zahájení 

2) Projednání a schválení závěrečného účtu za rok 2021 

3) Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021  

4) Projednání stanovení počtů členů do Zastupitelstva obce  

5) Rozpočtové opatření č. 3 

6) Informování občanů  

- o hospodaření obce za rok 2021  

- o přistavení VOK v termínu 8.-10.7. u kapličky 

- o plánovaných akcích 

 

7) Diskuze 

8) Usnesení 

9) Závěr 

 

 

1) Starostka zahájila schůzi v 20.00 h, pozdravila přítomné a konstatovala, že schůze je 

usnášeníschopná. Starostka navrhla program schůze. 
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2) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se závěrečným účtem obce za rok 2021 

a se zprávou o přezkumu hospodaření Jihočeským krajem. Závěrečný účet za rok 

2021 je od 10.5.2022 zveřejněn na webových stránkách obce i na úřední desce. 

 

- schváleno 4-mi hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

 

3) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s účetní závěrkou za rok 2021.  

 

- schváleno 4-mi hlasy, proti 0, zdržel se 0 

 

4) Dle ustanovení § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a o změně některých zákonů 

musí být stanoven počet členů zastupitelstva nejpozději 85 dnů před dnem voleb do 

zastupitelstev obcí. Dle § 68 uvedeného zákona Zastupitelstvo obce při stanovení 

počtu členů zastupitelstva přihlédne zejména k počtu obyvatel trvale hlášených 

v obci. Počet členů stanoví tak, že Zastupitelstvo obce v počtu do 500 obyvatel obce 

by mělo mít 5 - 15 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo obce navrhlo 7 členů 

zastupitelstva pro volební období 2022 - 2026. 

 

schváleno 4 -mi hlasy, proti 0, zdržel se 0 

  

6) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s RO č. 3 a bere je na vědomí.    

 

7) Starostka informovala občany  

- o hospodaření obce za rok 2021 a se stavem účtu k 31.12.2021 

- o přistavení VOK v termínu 8. -10.2022 v prostoru u kapličky 

- o plánovaných akcích  - 25.6. hasičská soutěž, 2.7. pouťové posezení, 9. -10.7. 

akce pro děti Země Wagandů, 13.8. Ochutnávka vín z Vinařství Bočko, 27.8. Po 

stopě lišky Bystroušky 

 

8) Diskuze: 

 

9) Usnesení 
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- Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2021 spolu se zprávou 

o přezkumu hospodaření za rok 2021 a to bez výhrad všemi hlasy 

- Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2021 všemi hlasy 

- Zastupitelstvo obce schvaluje 7 členů zastupitelstva  obce pro volební období 

2022 - 2026 

- Zastupitelstvo obce bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3 

 

10)  Starostka poděkovala přítomným a schůzi ukončila v 20.55 hod. 

 

Zapsala: Ing. Michala Kvasničková – starostka obce 

 

Ověřili: Miroslav Kazda 

Miroslav Veselý 


