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Usnesení č. 2/2022 

 

 

Usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Voděrady  

dne 2. 12. 2022 ve Džbánově 

 

 

Zastupitelé obce schvalují: 
 

1. Poskytnutí neinvestiční dotace pro SDH Voděrady ve výši 20 000,- Kč na vlastní 

činnost a pořádané akce. 

2. Poskytnutí neinvestiční dotace pro SDH Džbánov ve výši 20 000,- Kč na vlastní 

činnost a pořádané akce 

3. Poskytnutí neinvestiční dotace pro TJ Voděrady ve výši 6 000,- Kč na vlastní 

činnost a pořádané akce 

4. Poskytnutí neinvestiční dotace pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické 

ve Džbánově ve výši 10 000,- Kč na vlastní činnost a pořádané akce. 

5. Poskytnutí dotace pro Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Džbánově 

ve výši 10 000,- Kč na rekonstrukci a vybavení sborových prostor ve Džbánově. 

6. Poskytnutí finančního příspěvku na provoz pečovatelské služby Centra sociální 

péče města Ústí nad Orlicí ve výši 4 500,- Kč. 

7. Renovaci fasády budovy obecního úřadu ve Voděradech. 

8. Rozpočet na rok 2023. 

9. Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2026. 

10.  Členy výborů a komisí obce dle přílohy. 

11.  Zastupitelstvo obce stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

kompetenci starosty obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření.  

12.  Prodloužení nájemní smlouvy bytu č.1 v budově bývalé školy č.p. 82. 

13.  Plán zimní údržby na období 12/2022 – 3/2023. 

14.  Změnu ceníku na prodej dřeva z obecních lesů. 

15.  Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů s firmou TextilEco a.s.  

16.  Smlouvu o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpadem na sběrných 

dvorech města Vysokého Mýta. 

17.  Smlouvu o umístění zařízení komunikační sítě s firmou PODA a.s. 

18.  Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ distribuce č. IV-12-

2022325/VB/01. 

19.  Smlouvu o zřízení věcného břemene s firmou ČEZ distribuce č. IV-12-

2022349/VB/01. 

20.  Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na p.p. č. 43/1, kat. úz. Džbánov u 

Litomyšle. 

 

 

Zastupitelé obce berou na vědomí: 

1. Čerpání rozpočtu za rok 2021 

 

 

Diskuze: 
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-- 

 

Schváleno přítomnými 7 členy zastupitelstva, 0 členů proti, 0 nehlasoval. 
 

 

Zapsala: Renata Benešová 

 

 

 

 

Mgr. Jan Gabrhel, starosta    Ing. Petr Jiskra, místostarosta 


