Zápis č. 5/2011 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 28. 7. 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, Ludmila Jašová, Josef Trojan, Jan Večeřa, Dana Pospíšilová,
Ladislav Kremláček, Radek Štveráček
Omluveni: -Dále byli na jednání ZO přítomni hosté:
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Oznámení o veřejném projednání územního plánu obce
3. Informace ohledně studní - vodovodu
4. Informace o čerpání úvěru
5. Silnice
6. Úprava rozpočtu v červenci 2011, mimořádná inventarizace
7. Žádost JUDr. Šalomouna
8. Uspořádání včelařské výstavy
9. Oprava kanalizace u domu čp. 22
10. Diskuse
Ad 1
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce ve 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
Veřejné projednání územního plánu obce se uskuteční dne 17. 8. 2011 v 15 hodin na obecním
úřadě. ZO nemá připomínky k předloženému návrhu.
Ad 3
ZO informováno o dalším postupu ohledně studní – vodovodu (řízení u MěÚ Třebíč).
Ad 4
ZO informováno o způsobu čerpání úvěru na přístavbu budovy obecního úřadu.

Ad 5
Projednány možnosti řešení části komunikace III/360 57 ve směru z obce Hroznatín na
křižovatku Bochovice – Benetice. Komunikace nebude v budoucnu ze strany Krajské správy a
údržby silnic udržována. Projednána možnost předání této části komunikace do vlastnictví
obce s následnou údržbou ze strany obce. Tento návrh zastupitelstvo jednomyslně schválilo.
Starostka podá žádost na Krajský úřad v Jihlavě o předání části této komunikace do
vlastnictví obce.
Ad 6
ZO schválilo úpravu rozpočtu v měsíci červenci 2011. Na základě mimořádné inventarizace v
červenci 2011 bylo přeúčtováno vybavení dětského hřiště z 028 na 021 investiční dotace. Dále
byl přeúčtován alarm z 018 na 021.
Ad 7
Projednána žádost JUDr. Šalomouna ve věci vlastnictví pozemků u rybníku Slamáku. P. JUDr.
Šalomoun má zájem o odkoupení části pozemku, na němž leží rybník Slamák od obce. Na
příští schůzi ZO dne 25. 8. bude pozván JUDr. Šalomoun k projednání této záležitosti.
Ad 8
ZO projednalo a schválilo možnost uspořádání včeralařské výstavy v obci – v budově
bývalého muzea. Výstava by se měla uskutečnist dne 5. 11. 2011.
Ad 9
Projednána oprava kanalizace u domu čp. 22.
Ad 10
Diskuse ke všem bodům.
Zasedání bylo zahájeno v 19.30 hod.a skončeno ve 22.00 hod.
V Hroznatíně dne 28. 7. 2011
Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení č 5/2011 z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 28. 7. 2011
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Předání části komunikace III/360 57 ve směru z obce Hroznatín na křižovatku
Bochovice – Benetice do vlastnictví obce
- Úpravu rozpočtu v měsíci červenci 2011
- Uspořádání včelařské výstavy v obci v listopadu 2011
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
V Hroznatíně dne 28. 7. 2011

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

...............................................................
Dana Pospíšilová, místostarostka

