Zápis č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 21. 3. 2012

Účast na jednání:
Na jednání zastupitelstva obce bylo v době zahájení přítomno 6 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, Dana Pospíšilová, Josef Trojan
Radek Štveráček, Ladislav Kremláček
Omluveni: Jan Večeřa
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: Marie Štveráčková, p. Láznička, p. Wasserbauer
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Příspěvek hostů – žádost o postavení pamětního kamene na obecním pozemku
3. Návrh rozpočtu na rok 2012
4. Předložení zprávy z přezkoumání hospodaření obce a závěrečný účet obce
5. Zpráva z jednání finančního a kontrolního výboru
6. Žádost farního úřadu Rudíkov o příspěvek na opravu kostela
7. Pořádání akce „Dětský den“, příspěvek od Mikroregionu Horácko
8. Nákup zahradní techniky
9. Předběžná smlouva s Krajským úřadem Vysočina – silnice Hroznatín-křižovatka
Benetice-Bochovice
10. Diskuse – jednání obce Rudíkov se zástupci firmy Zepas, s.r.o. a Liber
- jarní svoz nebezpečných odpadů

Ad 1
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 18.00 hodin.
Přivítala všechny přítomné a konstatovala, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno, jednání je
přítomno 6 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
Hosté – zástupci Společnosti L. Svobody p. Láznička a p. Wasserbauer přednesli žádost o
umístění pamětního kamene na obecním pozemku – konkrétně na návsi před rodným domem
L. Svobody.
Schváleno umístění pamětního kamene na obecním pozemku. Obec požádá o příspěvek na
jeho pořízení Krajský úřad Vysočina.
Schválen vstup obce Hroznatín do Společnosti L. Svobody (na návrh zástupců společnosti).
Ad 3
Projednán a schválen návrh rozpočtu obce na rok 2012. Rozpočet je vyrovnaný. Vyvěšeno na
úřední desce a elektronické úřední desce: 5. 3. 2012 , sňato: 20. 3. 2012.
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Ad 4
Zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.
Přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě a projednalo závěrečný
účet obce. Zpráva a závěrečný účet obce byla přijata s výhradou.
S informacemi o opatřeních byla zaslána žádost o provedení přezkoumání hospodaření
v příštím roce.
Zpráva a závěrečný účet vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce obce: 5. 3.
2012, sňata 20. 3. 2012.
Ad 5
Projednána a schválena zpráva z jednání finančního a kontrolního výboru konaného dne 12. 3.
2012. Bez závad.
Ad 6
Projednána žádost Farního úřadu v Rudíkově o poskytnutí příspěvku na opravu kostela.
Schváleno poskytnutí příspěvku ve výši 10 tisíc Kč.
Ad 7
ZO projednalo a schválilo pořádání akce „Dětský den“ v neděli 17. 6. 2012. Obec požádá o
příspěvek na akci z Mikroregionu Horácko ve výši 5 tisíc Kč. Obec ze svých prostředků
uhradí částečně občerstvení.
Ad 8
Projednán a schválen nákup zahradní techniky – křovinořezu (cena dle aktuální nabídky).
Ad 9
Projednán návrh předběžné smlouvy s KÚ kraje Vysočina ohledně předání silnice (ve směru
Hroznatín – křižovatky Bochovice-Benetice) do majetku obce. Vzhledem k nevyhovujícímu
stavu silnice nebyl schválen podpis této smlouvy.
Ad 10
Diskuse
Zasedání bylo zahájeno ve 18.00 hod.a skončeno ve 20.00 hod.
V Hroznatíně dne 21. 3. 2012

Zapsala: Dana Pospíšilová
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Usnesení č 2/2012 z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 21. 3. 2012

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Umístění pamětního kamene na žádost Společnosti L. Svobody na pozemku obce – na
návsi před rodným domem L. Svobody
- Podání žádosti o příspěvek na pamětní kámen od Krajského úřadu kraje Vysočina
- Vstup Obce Hroznatín do Společnosti L. Svobody
- Návrh rozpočtu na rok 2012
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011
– přijato s výhradou
- Zprávu z jednání finančního a kontrolního výboru
- Poskytnutí příspěvku ve výši 10 tisíc Kč na opravu kostela v Rudíkově
- Pořádání akce „Dětský den“ dne 17. 6. 2012, žádost o 5 tisíc Kč na akci od
Mikroregionu Horácko, poskytnutí příspěvku z prostředků obce na občerstvení
- Nákup zahradní techniky – křovinořezu (cena dle aktuální nabídky)
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
Zastupitelstvo obce dále jednomyslně neschvaluje:
− podpis předběžné smlouvy s KÚ kraje Vysočina o předání silnice Hroznatín –
křižovatky Bochovice-Benetice
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro, proti 6, zdrželi se 0.

V Hroznatíně dne 21. 3. 2012

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

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