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Místo konání:   Obecní úřad Kanice 

Datum konání:   12. 12. 2022 

Čas zahájení:    19:00 h 

Číselná řada usnesení: 10/x/2022 

Předsedající:   Hana Rakšány Dvořáková, starostka 

 

Přítomní zastupitelé:  

Jan Beran   ANO 

Blanka Kalivodová  ANO 

Vlastimil Minařík  ANO 

David Neckař   ANO 

Martin Ondroušek  ANO 

Petr Petlach   ANO 

Hana Rakšány Dvořáková ANO 

 

Celkový počet zvolených zastupitelů: 7  

(usnášeníschopnost při účasti alespoň 4 zastupitelů) 

Přítomno zastupitelů:  7 

Zasedání usnášeníschopné: ANO 

 

Program: 

1. Zahájení, schválení zapisovatele, schválení ověřovatelů zápisu, schválení (změny) 

programu jednání 

2. Zpráva starostky obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání 

zastupitelstva 

3. Schválení rozpočtového opatření č. 4 

4. Schválení rozpočtu obce Kanice pro rok 2023 

5. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu obce Kanice pro roky 2024 a 2025 

6. Schválení obecně závazné vyhlášky obce Kanice o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

7. Schválení nových ceníků ke smlouvě s firmou Recovera Využití zdrojů, a.s. na zajištění 

odvozu komunálních odpadů 

8. Schválení nájemní smlouvy na pronájem obecní nemovitosti č.p. 22 (Zvonička) 

9. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho 

provozování s firmou Zásilkovna, s.r.o. 

10. Schválení žádosti o dotaci VISK3 na zpřístupnění a půjčování e-knih v obecní knihovně 

11. Schválení provozního řádu společenské a kulturní místnosti v obci Kanice 

12. Schválení dotačního programu obce Kanice pro rok 2023 

13. Schválení programu podpory občanů zasažených energetickou krizí pro rok 2023 



ZÁPIS O PRŮBĚHU ZASEDÁNÍ  

ZASTUPITELSTVA OBCE KANICE 
 

Stránka 2 z 11 
 

14. Schválení delegování nových zástupců obce Kanice do dobrovolných svazků obcí 

Časnýř a Vodovody a kanalizace Bílovicko 

15. Schválení nové výše odměny starostce obce 

16. Schválení Tříkrálové sbírky v obci Kanice 

17. Schválení zápisu kontrolního výboru zastupitelstva obce o provedené kontrole 

18. Diskuse, informace a nezodpovězené ústní otázky občanů 

19. Závěr 

 

1. Schválení zapisovatele, schválení ověřovatelů zápisu, schválení (změny) programu 

jednání 

 

Schválení zapisovatele 

Znění návrhu Zapisovatelem pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce je 
Martin Ondroušek 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Schváleno ANO 

 

Schválení ověřovatelů zápisu 

Znění návrhu Ověřovateli zápisu ze zasedání zastupitelstva obce jsou Petr Petlach a Jan 
Beran 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Schváleno ANO 

 

Schválení, popř. změna programu jednání 

Byly podány 
návrhy na 
změnu 
programu? 

ANO 

Návrh na 
změnu 
programu 1 

Navrhovatel místostarosta 

Vypuštění bodu Návrh na vypuštění bodu č. 12 z programu. 
Schválení dotačního programu obce pro rok 2023 
není z legislativního a účetního hlediska nutné. 
Podpora místním spolkům bude v roce 2023 
probíhat formou příspěvků a nikoli dotací. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě    

Schváleno ANO  

Návrh 
usnesení 

Program zasedání zastupitelstva obce byl jako celek schválen ve znění 

včetně schválených změn 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě    

Schváleno ANO 
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2. Zpráva starostky obce o činnosti orgánů obce za období od minulého zasedání 

zastupitelstva 

Usnesení č. 9/1/2022 Změna č. 1 územního plánu obce Kanice byla zveřejněna na 
úřední desce a nabyla účinnosti dnem 8. 12. 2022.   

Usnesení č. 9/2/2022 Smlouva s Jihomoravským krajem o právu provést stavbu na 
pozemku p.č. 488/1 v k.ú. Kanice z důvodu provedení stavby s 
názvem „Kanice, prodloužení chodníku“ byla podepsána. 

 

3. Schválení rozpočtového opatření č. 4 

Předkladatel starostka a předseda finančního výboru 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Rozpočtové opatření č. 4 spočívá především v následujících změnách 
rozpočtu obce Kanice na rok 2022: navýšení příjmů z daní, navýšení příjmů 
z prodeje dřeva, navýšení příjmů za tříděný odpad, navýšení příjmů z úroků 
z vkladů na bankovních účtech. 
Celkové příjmy a výdaje rozpočtu obce zůstávají vyrovnané a činí 
35.946.700,- Kč. Celé rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu a bude 
zveřejněno v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. 

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo rozpočtové opatření č. 4. 
Rozpočtové opatření č. 4 je přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 10/1/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín - 
1Jsou-li protinávrhy, hlasuje se nejprve o nich v opačném pořadí, než byly podány. Pokud není žádný 

protinávrh přijat, hlasuje se o původním návrhu. 
2Při jednohlasnosti nevyplňujte 

 

4. Schválení rozpočtu obce Kanice pro rok 2023 

Předkladatel starostka a předseda finančního výboru 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Návrh rozpočtu obce Kanice pro rok 2023 byl zveřejněn na úřední desce 
25. 11. 2022, tedy alespoň 15 dnů před jeho projednáním zastupitelstvem 
obce. 
Celkové příjmy a výdaje rozpočtu obce Kanice pro rok 2023 jsou vyrovnané 
a činí 46.593.700,- Kč. Rozpočet obce Kanice pro rok 2023 je přílohou 
tohoto zápisu a bude zveřejněn v souladu se zákonem o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. 

Rozprava Počítá se s navýšením příspěvku ZŠ na 130 000,- Kč měsíčně a MŠ na 
45 000,- Kč měsíčně. Počítá se s příspěvkem pro klub seniorů (par. 4319, 
sociální fond). Počítá se rovněž s navýšením položky 3429 tak, aby 
zahrnovala příspěvek pro SDH Kanice, který byl dříve součástí rozpočtu pro 
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požární ochranu, výjezdová jednotka (par. 5512). Tyto změny rozpočtu 
obce budou zohledněny v rozpočtovém opatření v roce 2023. 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo rozpočet obce pro rok 2023. 
Rozpočet obce pro rok 2023 je přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 10/2/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín - 

 

5. Schválení střednědobého rozpočtového výhledu obce Kanice pro roky 2024 a 2025 

Předkladatel starostka a předseda finančního výboru 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Návrh střednědobého rozpočtového výhledu obce Kanice pro roky 2024 a 
2025 byl zveřejněn na úřední desce 25. 11. 2022, tedy alespoň 15 dnů před 
jeho projednáním zastupitelstvem obce. 
Celkové příjmy a výdaje střednědobého rozpočtového výhledu obce Kanice 
jsou vyrovnané a činí 49 121 500,- Kč v roce 2024 a 42 245 300,- Kč v roce 
2025.  
Střednědobý rozpočtový výhled obce Kanice pro roky 2024 a 2025 je 
přílohou tohoto zápisu a bude zveřejněn v souladu se zákonem o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. 

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo střednědobý rozpočtový výhled obce 
Kanice pro roky 2024 a 2025. Střednědobý rozpočtový výhled obce pro 
rok 2024 a 2025 je přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 10/3/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín - 

 

6. Schválení obecně závazné vyhlášky obce Kanice o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 

Předkladatel místostarosta 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Navrhuje se schválit novou obecně závaznou vyhlášku obce Kanice o 
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která oproti 
stávající vyhlášce obsahuje především tyto změny: navýšení sazby poplatku 
z 500,- Kč za rok na 600,- Kč za rok a současně rozšíření okruhu od poplatku 
osvobozených osob na osoby od 75 let a osoby do dovršení 6 let. Návrh na 
zvýšení poplatku je motivován značným nárůstem nákladů a tím i doplatku 
obce na systém odpadového hospodářství obce. Návrh na rozšíření okruhu 
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osvobozených osob je motivován především sociálními důvody, tedy 
úlevou pro seniory a úlevou pro rodiny s malými dětmi. Finanční dopady 
na rozpočet obce: předpokládá se celkové navýšení výběru poplatku o cca 
25 000,- Kč za rok. Obec do budoucna počítá s úpravou celého systému 
odpadového hospodářství obce tak, aby do roku 2025 byly naplněny 
požadavky zákona o odpadech na větší podíl třídění komunálních odpadů 
(60 % z vyprodukovaných odpadů). 

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 ANO 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo obecně závaznou vyhlášku obce 
Kanice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, 
a to se sazbou poplatku 600,- Kč a s rozšířeným okruhem osvobozených 
osob o osoby od 75 let a osoby do dovršení 6 let. Obecně závazná 
vyhláška je přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování pro: 6 proti: 1 zdržel se: 0 

Jmenovitě2 Petr Petlach, David 
Neckař, Hana 
Rakšány Dvořáková, 
Jan Beran, Martin 
Ondroušek, Blanka 
Kalivodová 

Vlastimil Minařík  

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 10/4/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín - 

 

Protinávrh 1: 

Předkladatel Vlastimil Minařík 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Navrhuje se ponechat poplatek v současné výši 500,- Kč na občana a rok a 
nerozšiřovat okruh osvobozených osob. Rozpočtové příjmy obce jsou 
dostatečné na pokrytí doplatku obce na systém odpadového hospodářství.  

Rozprava David Neckař: Navýšení by mělo být signálem, že odstraňování odpadů 
není zdarma a náklady rostou. Je lepší navyšovat poplatek postupně, nežli 
o vyšší částku najednou. Čím více se bude třídit, tím méně porostou 
v budoucnu náklady na systém odpadového hospodářství obce. 
Jan Beran: Navrhované osvobození bude mít pozitivní ekonomický dopad 
na nejvíce ohrožené skupiny obyvatelstva, tj. senioři a rodiče s malými 
dětmi. 
Vlastimil Minařík: Někteří rodiče jsou na tom finančně dobře, tedy žádné 
osvobození nepotřebují. 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo obecně závaznou vyhlášku obce 
Kanice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, 
a to se sazbou poplatku 500,- Kč a bez rozšířeného okruhu osvobozených 
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osob od 75 let a osob do dovršení 6 let. Obecně závazná vyhláška je 
přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování pro: 1 proti: 5 zdržel se: 1 

Jmenovitě Vlastimil Minařík Petr Petlach, David 
Neckař, Hana Rakšány 
Dvořáková, Jan Beran, 
Martin Ondroušek 

Blanka Kalivodová 

Schváleno NE 

Číslo usnesení  

Odpovědnost  

Termín  
 

7. Schválení nových ceníků ke smlouvě s firmou Recovera Využití zdrojů, a.s. na 

zajištění odvozu komunálních odpadů 

Předkladatel místostarosta 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Firma Recovera Využití zdrojů, a.s. zajišťující pro obec Kanice odvoz 
komunálních odpadů navýšila ceníky na rok 2023 v průměru o cca 18 % 
oproti letošním cenám, a to z důvodu navýšení ceny vstupů. S navýšeným 
je počítáno v návrhu rozpočtu obce na rok 2023.     

Rozprava Je jiná možnost řešení? V tuto chvíli nikoli, příští rok je plánováno systém 
odpadového hospodářství řešit komplexně. 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo ceníky pro rok 2023 na zajištění 
odvozu komunálních odpadů s firmou Recovera Využití zdrojů, a.s. a 
pověřuje starostku obce k jejich podpisu. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 10/5/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín - 
 

8. Schválení nájemní smlouvy na pronájem obecní nemovitosti č.p. 22 (Zvonička) 

Předkladatel místostarosta 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Stávající pronajímatel smlouvu ukončil k 31. 12. 2022. Záměr pronájmu 
nemovitosti č.p. 22 (Zvonička) byl řádně zveřejněn na úřední desce. Nový 
zájemce o pronájem nemovitosti pan Alois Hamerský souhlasil s návrhem 
nájemní smlouvy, jejíž parametry jsou shodné se zveřejněným záměrem, 
tj. účel využití hospoda, počátek nájmu od 1. 1. 2023, nájem na dobu 5 let 
s automatickou prolongací vždy o jeden rok, oboustranná možnost 
výpovědi, nájemné 12 000,- Kč za rok, energie, vodu a všechny náklady 
související s provozem a běžnou údržbou hradí nájemce.  

Rozprava Bez rozpravy 
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Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo nájemní smlouvu na pronájem 
obecní nemovitosti č.p. 22 (Zvonička) s nájemcem Aloisem Hamerským a 
pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 10/6/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín - 
 

9. Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho 

provozování s firmou Zásilkovna, s.r.o. 

Předkladatel místostarosta 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

S firmou Zásilkovna, s.r.o. provozující Z-BOXy byla dohodnuta výměna Z-
BOXu na návsi za větší. Záměr na výpůjčku většího pozemku byl řádně 
zveřejněn na úřední desce. Pro výměnu Z-BOXu za větší je potřeba uzavřít 
dodatek č. 1 ke smlouvě pro umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho 
provozování, kterým se mění výměra místa pro umístění většího Z-BOXu.  

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě pro 
umístění Z-BOXu a spolupráci při jeho provozování s firmou Zásilkovna, 
s.r.o. a pověřuje starostku obce k jeho podpisu. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 10/7/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín - 
 

10. Schválení žádosti o dotaci VISK3 na zpřístupnění a půjčování e-knih v obecní 

knihovně 

Předkladatel Blanka Kalivodová 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Navrhuje se podat žádost o dotaci VISK3 ve výši 15 000,- Kč z rozpočtu 
Ministerstva kultury, Odboru umění, knihoven a kreativních odvětví, na 
zpřístupnění a půjčování e-knih v obecní knihovně. Dotace je ve výši 
maximálně 70 % celkových nákladů. 

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 
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Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo žádost o dotaci VISK3 ve výši 15 000,- 
Kč z rozpočtu Ministerstva kultury, Odboru umění, knihoven a kreativních 
odvětví, na zpřístupnění a půjčování e-knih v obecní knihovně. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 10/8/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín - 
 

11. Schválení provozního řádu společenské a kulturní místnosti v obci Kanice 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Vedení obce se rozhodlo nabídnout společenskou místnost na obecním 
úřadu k využití místním spolkům a zájmovým skupinám. Z důvodu zajištění 
řádného provozu této místnosti se navrhuje provozní řád této místnosti 
obsahující pravidla pro její užívání. 

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo provozní řád společenské a kulturní 
místnosti v obci Kanice. Provozní řád je přílohou tohoto zápisu. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 10/9/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín - 
 

12. Schválení programu podpory občanů zasažených energetickou krizí pro rok 2023 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

V souladu s § 35 odst. 1 a 2 zákona č. 127/2000 Sb., o obcích hodlá obec 
Kanice vyhlásit program podpory občanů zasažených energetickou krizí pro 
rok 2023. Celková alokace programu podpory je 150 000,- Kč a je s ní 
počítáno v rozpočtu obce pro rok 2023.  

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo program podpory občanů 
zasažených energetickou krizí pro rok 2023. Program podpory je přílohou 
tohoto zápisu. 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 
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Číslo usnesení 10/10/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín - 
 

13. Schválení delegování nových zástupců obce Kanice do dobrovolných svazků obcí 

Časnýř a Vodovody a kanalizace Bílovicko 

Předkladatel starostka 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Obec Kanice je členem dobrovolných svazků obcí Časnýř a Vodovody a 
kanalizace Bílovicko. Pro jednání a hlasování v rámci těchto svazků je 
vhodné delegovat jako zástupce obce Kanice nové vedení obce, a to 
starostku Hanu Rakšány Dvořákovou a místostarostu Martina Ondrouška.  

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo tyto dva nové zástupce pro 
zastupování obce Kanice v dobrovolných svazcích obcí Časnýř a 
Vodovody a kanalizace Bílovicko: Hana Rakšány Dvořáková, Martin 
Ondroušek 

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 10/11/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín - 
 

14. Schválení nové výše odměny starostce obce 

Předkladatel místostarosta 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Kanice byla schválena odměna 
neuvolněné starostce obce ve výši 15 000,- Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, 
že dle § 72 odst. 4 zákona o obcích musí odměna neuvolněného starosty 
obce činit alespoň 0,3násobek odměny, kterou by pobíral starosta 
uvolněný, a protože s účinností od 1. 1. 2023 dochází k navýšení zákonných 
odměn uvolněným a neuvolněným členům zastupitelstev obcí (odměna 
uvolněného starosty se navyšuje na 66 206,- Kč), musí se navýšit i odměna 
neuvolněné starostky, aby byla v souladu s požadavkem právních předpisů. 
Odměna se navrhuje navýšit na 20 000,- Kč. 

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo s účinností od 1. 12. 2022 novou 
odměnu neuvolněné starostce obce Kanice Haně Rakšány Dvořákové ve 
výši 20 000,- Kč za měsíc.  

Hlasování pro: 6 proti: 0 zdržel se: 1 

Jmenovitě2 Blanka Kalivodová, 
Jan Beran, Vlastimil 

 David Neckař 
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Minařík, Petr 
Petlach, Martin 
Ondroušek, Hana 
Rakšány Dvořáková 

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 10/12/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín - 
 

15. Schválení Tříkrálové sbírky v obci Kanice 

Předkladatel Blanka Kalivodová 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Již tradičně bude v celém Česku pořádána Tříkrálová sbírka. Tříkrálové 
sbírka se bude konat dne 7. 1. 2023.  

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo pořádání Tříkrálové sbírky v obci 
Kanice dne 7. 1. 2023.  

Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 10/13/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín - 
 

16. Schválení zápisu kontrolního výboru zastupitelstva obce o provedené kontrole 

Předkladatel předseda kontrolního výboru 

Přednesení 
návrhu včetně 
odůvodnění a 
případných 
dopadů na 
rozpočet obce 

Kontrolní výbor zastupitelstva obce Kanice provedl za 3. kvartál roku 2022 
kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce, kontrolu dodržování 
právních předpisů ostatními výbory zastupitelstva obce a obecním úřadem, 
kontrolu účetních dokladů a účelnosti vynakládání obecních prostředků a 
kontrolu účetních dokladů příspěvkové organizace obce Kanice – ZŠ Kanice. 
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zastupitelé obce byli 
s kontrolní zprávou seznámeni.   

Rozprava Bez rozpravy 

Protinávrhy1 NE 

Návrh 
usnesení 

Zastupitelstvo obce Kanice schválilo zápis kontrolního výboru 
zastupitelstva obce o provedené kontrole za 3. kvartál roku 2022, a to 
plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů 
ostatními výbory zastupitelstva obce a obecním úřadem, účetních 
dokladů a účelnosti vynakládání obecních prostředků, účetních dokladů 
příspěvkové organizace obce Kanice – ZŠ Kanice.  
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Hlasování pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 

Jmenovitě2    

Schváleno ANO 

Číslo usnesení 10/14/2022 

Odpovědnost starostka 

Termín - 
 

17. Diskuse, informace a nezodpovězené ústní otázky občanů 

Nejsou. 

 

18. Závěr 

 

Čas ukončení jednání:  21:12 h 

 

V Kanicích dne:  12. 12. 2022 

 

Zapsal:    Martin Ondroušek 

 

Ověřovatelé zápisu:  Petr Petlach, Jan Beran 

Podpisy: 

 

 

Starostka:   Hana Rakšány Dvořáková 

Podpis: 

 

 

 

 


