Zápis č. 1/2011 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne
16. 1. 2011
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, Radek Štveráček, Josef Trojan,
Jan Večeřa, Ladislav Kremláček
Omluveni: -Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: -Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Informace ze schůze sdružení Plynofikace
Obecní úřad – budova
Uzavření smlouvy na odpady s firmou Zepas, s.r.o.
Příspěvek do tomboly školního plesu, karnevalu MŠ
Příspěvky obce na životní výročí a zemřelým občanům
Zvolení zástupce obce při jednáních mikroregionu Horácko
Diskuse

Ad 1
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 20.00 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
ZO seznámeno s průběhem jednání Sdružení pro plynofikaci Budišovsko, které se konalo
v Budišově dne 12. 1. 2011.
Ad 3
ZO projednalo možnosti rozšíření budovy obecního úřadu a hasičky. Jednomyslně zamítlo
možnost odkoupení stávající budovy od firmy Zepas, s.r.o. Rudíkov (budova dílen, hasička).
Schválilo zakoupení dvou kontejnerů, které se přičlení ke stávající budově OÚ. Pro tuto
možnost schválilo podání žádosti o dotace z Programu Obnovy venkova. Starostka požádala
firmu o návrh a cenovou nabídku – firma Montované domky Warex, spol. s.r.o. Praha 5 –
Zličín.
Ad 4
ZO schválilo smlouvu na odpady s firmou Zepas, s.r.o. Rudíkov. Firma povolila užití
pozemku u obecní nádrže na hasičské cvičení, které se bude konat v roce 2011.

Ad 5
Schválen příspěvek do tomboly školního plesu v Rudíkově ve výši 1321,- Kč a do tomboly
karnevalu MŠ Rudíkov ve výši 500,- Kč.
Ad 6
Schválena výše příspěvku na jubilantské balíčky ve výši 500,- Kč u občanů starších 70 let
(kulaté a polokulaté výročí) a ve výši 200,- Kč ročně u občanů nad 90 let, kteří neslaví kulaté,
příp. polokulaté výročí.
Rovněž schválena výše příspěvku na věnec pro zemřelé občany ve výši cca 1000,- Kč.
Ad 7
ZO zvolilo zástupce obce při jednáních na mikroregionu Horácko. Zástupcem zvolena
starostka p. Jana Uchytilová.
Ad 8
Diskuse ke všem bodům.
Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.a skončeno ve 21.00 hod.
V Hroznatíně dne 16. 1. 2011
Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení č. 1/2011 z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 16. 1. 2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a schvaluje:
- Rozšíření budovy obecního úřadu a hasičky zakoupením dvou obytných kontejnerů,
které se připojí ke stávající budově OÚ na návsi
- Podání žádosti o dotace z Programu Obnovy venkova na pořízení obytných kontejnerů
- Smlouvu na odpady s firmou Zepas, s.r.o. Rudíkov
- Příspěvek do tomboly školního plesu v Rudíkově ve výši 1321,- Kč a karnevalu MŠ
Rudíkov ve výši 500,- Kč
- Příspěvek na balíčky pro jubilanty ve výši 500,- Kč a 200,- Kč
- Příspěvek na zakoupení věnce pro zemřelé občany ve výši 1000,- Kč
- Zvolení zástupce obce při jednáních mikroregionu Horácko, a to starostku p. Janu
Uchytilovou
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
Zastupitelstvo obce dále neschvaluje:
- odkoupení budovy od firmy Zepas, s.r.o. Rudíkov (stávající dílny, hasička)
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro, proti 7, zdrželi se 0.
V Hroznatíně dne 16. 1. 2011
........................................................
Jana Uchytilová, starostka

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

