Zápis č. 6/2012 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 12. 11. 2012
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, Dana Pospíšilová, Josef Trojan, Jan Večeřa,
Radek Štveráček, Ladislav Kremláček
Omluveni: -Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: Marie Štveráčková
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Montáž vodoměrů
3. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za komunální odpad č. 1/2012
4. Odkup pozemku od paní Bobkové
5. Úprava rozpočtu v listopadu 2012
6. Zařazení přestavby budovy obecního úřadu z účtu 042 na účet 021
7. Mikulášská besídka, zakoupení mikulášských balíčků
8. 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
ZO projednalo a schválilo zakoupení a montáž vodoměrů v obci. Schválilo provedení akce
firmou Kubiš Horní Radslavice. Cenu vodoměrů včetně montáže uhradí obec, speciální
úpravy související se zapojením uhradí občan.
Ad 3
Projednána a schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Ad 4
Projednán a schválen odkup pozemku od paní Bobkové (roz. Zedníčkové) na návsi. Jedná se
o tyto pozemky: č.p. 1642/14 o výměře 133 m², č.p. 1642/18 o výměře 18 m² a č.p. 1642/22 o
výměře 18 m², celkem 169 m² . Cena pozemku je 27,- Kč/m². Obec uhradí náklady na vklad
do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč. Cenu za odhad a další náklady hradí společnost
Liber Rudíkov spolu s odkupem jiných pozemků.
Ad 5
Projednána a schválena úprava rozpočtu v listopadu 2012.
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Ad 6
ZO schválilo zařazení přestavby budovy obecního úřadu z účtu 042 na účet 021.
Ad 7
Mikulášská besídka proběhne v neděli 9. 12. 2012 v prostorách bývalého muzea. ZO schválilo
příspěvek obce na občerstvení a na zakoupení mikulášských balíčků v hodnotě 60,- Kč na
každé dítě.
Ad 8
Diskuse
Zasedání bylo zahájeno v 19.30 hod.a skončeno ve 20.30 hod.
V Hroznatíně dne 12. 11. 2012
Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení č 6/2012 z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 12. 11. 2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
-

-

-

-

Zakoupení a montáž vodoměrů v obci. Schválilo provedení akce firmou Kubiš Horní
Radslavice. Cenu vodoměrů včetně montáže uhradí obec, speciální úpravy související
se zapojením uhradí občan.
Projednána a schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Odkup pozemku od paní Bobkové (roz. Zedníčkové): č.p. 1642/14 o výměře 133 m²,
č.p. 1642/18 o výměře 18 m² a č.p. 1642/22 o výměře 18 m², celkem 169 m² . Cena
pozemku je 27,- Kč/m². Schvaluje úhradu nákladů na vklad do katastru nemovitostí ve
výši 1.000,- Kč.
Úpravu rozpočtu v listopadu 2012.
Zařazení přestavby budovy obecního úřadu z účtu 042 na účet 021.
Příspěvek obce na občerstvení a na zakoupení mikulášských balíčků v hodnotě 60,- Kč
na každé dítě.

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.

V Hroznatíně dne 12. 11. 2012

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

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