Zápis č. 1/2010 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne
12. 3. 2010
Účast na jednání:
Na jednání zastupitelstva obce bylo v době zahájení přítomno 7 členů zastupitelstva.
V průběhu jednání nedošlo ke změně v počtu přítomných členů a výše uvedený stav,
znamenající usnášení schopnost zastupitelstva, zůstal zachován po celou dobu jeho trvání.
Přítomni: Jana Uchytilová, Dana Pospíšilová, Ludmila Jašová, Martin Švec, Josef Mejzlík,
Josef Trojan, Jan Večeřa
Omluveni: -Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: -Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Rozpočet na rok 2010, zpráva z jednání finančního a kontrolního výboru
Příspěvek na žáky ZŠ a MŠ v Rudíkově
Program Obnovy venkova – vyúčtování rok 2009, žádost na rok 2010
Odpady
Místní program obnovy vesnice – územní plán
Jubilea
Prohrnování silnic
Diskuse

Ad 1
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 19.30 hodin.
Přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, jednání je
přítomno 7 členů ZO a zastupitelstvo je takto usnášení schopné. Přečetla program.
Dále sdělila, že navrhuje zvolit zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelem byla zvolena
místostarostka a svými podpisy ho ověří místostarostka a starostka.
K předloženým návrhům nebyly vzneseny žádné návrhy ani protesty. Provedeným
hlasováním byly návrhy schváleny jednomyslně všemi hlasy.
Ad 2
Schválen rozpočet na rok 2010. Příjmy a výdaje činí 961 400,- Kč. Vyvěšeno na úřední
desce: 25. 2. 2010, sňato 11. 3. 2010.
Zastupitelstvo schvaluje pravomoc starostky ke schvalování změn v rozpočtu během roku,
přičemž změny v rozpočtu budou projednávány na nejbližším zasedání ZO.
Zastupitelstvu obce předložena zpráva z kontroly finančního a kontrolního výboru konané dne
2. 3. 2010 – bez závad.
Ad 3
Starostka předložila vyúčtování nákladů na provoz školy. ZO projednalo a schválilo příspěvek
na jednoho žáka (mateřské i základní školy) ve výši 5.900,- Kč na rok 2010 (návrh školy) –
částka je stejná jako v roce 2009.
Projednána žádost obce Rudíkov o příspěvek na zateplení školy ve výši 53 tisíc. ZO tento
návrh schválilo, příspěvek bude poskytnut formou daru obci Rudíkov.

Ad 4
Starostka předložila vyúčtování programu Obnovy venkova za rok 2009.
opětovné podání žádosti v roce 2010, a to na dovybavení dětského hřiště a
Schválilo nabídku firmy Tomovy Parky, Hrubá Skála - Hnanice (houpačky,
firmy Sport Club, Frýdlant nad Ostravicí (vybavení hřiště, lavičky), plocha
zelení od zahradnictví Molnár Budišov.

ZO schválilo
úpravu návsi.
prolézačky) a
bude osázena

Ad 5
Projednány a schváleny sazby za svoz komunálních odpadů od 1. 4. 2010. Sazba činí 300,- Kč
za osobu na rok a 500,- Kč na rok za stavbu určenou k rekreaci.
Ad 6
Zastupitelstvo obce seznámeno s postupem při zadávání územního plánu obce Hroznatín.
Ad 7
Schválena výše 300,- Kč za jubilantské balíčky v roce 2010 (p. Doležalová 90 let, p. Jaša 70
let).
Schválena výše 1.100,- Kč na nákup věnce pro zemřelé občany.
Ad 8
Projednán a schválen příspěvek na prohrnování silnic v obci ve výši 500,- Kč/hodinu (bude
uzavřena dohoda o provedení práce s p. Pavlem Jašou, bytem Hroznatín 43).
Ad 9
Diskuse ke všem bodům.
Zasedání bylo zahájeno v 19.30 hod.a skončeno ve 22.00 hod.
V Hroznatíně dne 12. 3. 2010
Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 12. 3. 2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Rozpočet na rok 2010
- Zastupitelstvo schvaluje pravomoc starostky ke schvalování změn v rozpočtu během
roku, přičemž změny v rozpočtu budou projednávány na nejbližším zasedání ZO
- Zprávu z kontroly finančního a kontrolního výboru ze dne 2. 3. 2010
- Příspěvek pro ZŠ Rudíkov ve výši 5.900,- Kč na rok 2010 (na jednoho žáka ZŠ i MŠ)
- Příspěvek na zateplení ZŠ Rudíkov ve výši 53 tisíc Kč (dar obci Rudíkov)
- Podání žádosti o dotace z programu Obnovy venkova v roce 2010 na dovybavení
dětského hřiště a úpravu návsi
- Sazby za svoz komunálních odpadů
- Výše příspěvku na jubilantské balíčky a na nákup věnce pro zemřelé občany
- Příspěvek na prohrnování silnic ve výši 500,- Kč/hodinu formou dohody o provedení
práce uzavřené s p. Pavlem Jašou
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
V Hroznatíně dne 12. 3. 2010

........................................................
Jana Uchytilová, starostka

...............................................................
Dana Pospíšilová, místostarosta

