Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 8. 1. 2016
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, Josef Doležal, Jan Večeřa, Dana Pospíšilová,
Radek Štveráček, Ladislav Kremláček
Omluveni: Josef Mejzlík
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: Marie Štveráčková
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zápis o provedení fyzické inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015
3. Zhodnocení roku 2015
4. Plány na rok 2016, podání žádosti o dotace POV na rok 2016
5. Projednání nabídky pana Víta Jaši na pronájem pozemků
6. Projednání návrhu smlouvy s firmou SOFI – odvoz odpadu
7. Jubilea v roce 2016, příspěvek na tombolu pro MŠ a ZŠ Rudíkov
8. Příspěvek obce do sbírky na zakoupení elektrického invalidního vozíku pro
Stanislava Hájka z Rudíkova
9. Diskuse
Ad 1
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce ve 20.00 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
Byl předložen zápis o provedení fyzické inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015. Inventura
proběhla ve dnech 6. - 7. 1. 2016. Zápis projednán a schválen.
Ad 3
Zhodnocení roku 2015
Proběhlé akce: rodáci, setkání u pamětního kamene L. Svobody, mikulášská besídka
Investice v roce 2015: vybudování vrtu včetně doprovodných prací, oprava místní
komunikace – z dotací POV
Ukončení Svazku obcí Plynofikace Budišovsko – 14.12.2015 proběhla schůze a násl.
likvidace svazku
Ad 4
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova v roce 2016
na opravu veřejného osvětlení a opravu rozvaděče veřejného osvětlení.
Akce v roce 2016: Výročí SDH Hroznatín – zábava na návsi 17. 6., hasičská soutěž 19. 6.

Ad 5
Projednána nabídka pana Víta Jaši z Rudíkova k pronájmu pozemků. Neschváleno.
Ad 6
Dle zákona o odpadech připadá obcím povinnost třídit biologický odpad. Byla uzavřena
smlouva s obcí Vlčatín o uložení odpadu. Projednána možnost smlouvy s firmou SOFI
Rudíkov na odvoz odpadu.
Ad 7
ZO schválilo příspěvek na balíčky pro jubilanty v obci a na mikulášské balíčky.
Projednáno a schváleno poskytnutí příspěvku na tombolu pro MŠ a ZŠ Rudíkov.
Ad 8
Projednán a schválen příspěvek do sbírky na zakoupení elektrického invalidního vozíku pro
Stanislava Hájka z Rudíkova ve výši 10 tisíc Kč.
Ad 9
Diskuse
Zasedání bylo zahájeno ve 20.00 hod.a skončeno ve 22.00 hod.
V Hroznatíně dne 8. 1. 2016
Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení č. 1/2016 z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 8. 1. 2016
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Zápis o provedení fyzické inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015.
- Podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova v roce 2016 na opravu veřejného
osvětlení a opravu rozvaděče veřejného osvětlení.
- Příspěvek na akce v roce 2016 a příspěvek na balíčky pro jubilanty a mikulášské
balíčky
- Poskytnutí příspěvku na tombolu pro MŠ a ZŠ Rudíkov.
- Příspěvek do sbírky na zakoupení elektrického invalidního vozíku pro Stanislava
Hájka z Rudíkova ve výši 10 tisíc Kč.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
Zastupitelstvo obce jednomyslně neschvaluje:
- pronájem pozemků p. Vitu Jašovi z Rudíkova.
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro, proti 6, zdrželi se 0.
V Hroznatíně dne 8. 1. 2016
........................................................
...............................................................
Bc. Dana Pospíšilová, místostarostka
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