
 
 
 
 

Zápis a usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Míšov 
ze dne 20. 12. 2022 č.7/2022 

 
 
Přítomni: viz. prezenční listina – příloha č.1 
Nepřítomen – omluven:  
Hosté: viz. prezenční listina – příloha č.1 
 
Zahájení 
Jednání zahájila starostka obce P. Judová v 19.30. V úvodu přivítala přítomné, předsedající na 
základě prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že je přítomno 7 členů 
zastupitelstva a tím je zastupitelstvo obce usnášení schopné. 
 
1. Schválení programu, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
Pozvánka na jednání ZO byla zveřejněna na úřední desce a způsobem umožňující dálkový 
přístup po dobu stanovenou zákonem – příloha č. 2. 
Předsedající seznámil ZO s programem a navrhl rozšíření programu o dva body. A to o žádost 
o schválení pořízení územního plánu obce Míšov a o schválení pověřeného zastupitele pro 
jednání v pořízení územního plánu obce Míšov. 
 
ZO schvaluje rozšíření programu jednání o schválení  
plánu obce Míšov a o schválení pověřeného zastupitele pro pořizování územního plánu obce 
Míšov. 
Program jednání: 

1. Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů zápisu 
2. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2023 
3. Projednání a schválení střednědobého rozpočtového výhledu na  rok 2023-2026 
4. Diskuse, závěr 
 

Na zapisovatele byla navržena L. Nová a na ověřovatele  P. Hyťha a V. Laštovka 
 
Návrh usnesení: 
Program jednání byl schválen. Zapisovatelem byla schválena P. Judová a na ověřovatele Z. 
Poláková a V. Laštovka. 
Hlasování: 
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 1/7/2022 bylo přijato. 
 
2. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2023 
Rozpočet obce na rok 2023 byl navržen jako schodkový z důvodu nárůstu plánovaných 
výdajů z rozpočtu. V rozpočtu jsou kromě běžných pravidelných výdajů zahrnuty výdaje na 
plánovanou realizaci akumulačních nádrží pro zajištění lepšího zásobování obce pitnou 
vodou, které se nestihly realizovat v předchozích letech. Návrh rozpočtu na rok 2023 byl 
přijat bez připomínek, avšak s nutností hospodařit dle ekonomické situace obce. 
 



Návrh usnesení: 
ZO schvaluje rozpočet na rok 2023. 
Hlasování: 
Pro: 7   Proti: 0  Zdržel se: 0 
 
Usnesení č. 2/7/2022 bylo přijato. 
 
3. Projednání a schválení střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2023-2026 
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2023 – 2026 byl bez připomínek. 
Návrh usnesení: 
ZO schvaluje návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2023 – 2026. 
Hlasování: 
Pro:7   Proti:0   Zdržel se: 0 
Usnesení č. 3/7/2022 bylo přijato. 
 
4. Diskuse, závěr 
Starostka obce seznámila zastupitelstvo s následující: 

- v prosinci proběhla instalace ukazatele rychlosti projíždějících vozidel v obci, 
- známky na popelnice pro rok 2023 jsou nově vydávány podle velikosti popelnice, cena 

pro rok 2023 zůstává. 
 
 
Jednání ukončila starostka obce v 20.00 h. 
 
Zapsala  20.12.2022:  Lenka Nová 
 
 
 
 
 
 
Bc. Pavlína Judová     Petr Hyťha 
starostka      místostarosta 
 
 
 
 
Ing. Pavel Hyťha     Václav Laštovka 
ověřovatel zápisu     ověřovatel zápisu 


