Zápis č. 2/2017 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 10. 3. 2017
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, Jan Večeřa, Dana Pospíšilová, Radek Štveráček,
Ladislav Kremláček, Josef Doležal
Omluveni: Josef Mejzlík
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: –
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Rozpočet na rok 2017
3. Předložení zprávy z přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
4. Závěrečný účet obce za rok 2016
5. Zpráva z jednání finančního a kontrolního výboru
6. Žádost o sponzorský dar pro ZŠ Rudíkov
7. Nabídka firmy ZEPAS na odkoupení budovy bývalé dílny
8. Nabídka na objednání ručně kreslených map
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
Projednán a schválen rozpočet obce na rok 2017. Rozpočet je vyrovnaný. Návrh rozpočtu
vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce dne 22. 2. 2017, sňat 11. 3. 2017.
Ad 3
Zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. ZO
bere zprávu na vědomí – zpráva schválena bez výhrad.
Zpráva vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce obce 15. 2. 2017, sňata 11. 3.
2017.
Byla předána žádost o provedení přezkoumání hospodaření v příštím roce.
Ad 4
ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2016. Závěrečný účet schválen bez
výhrad. Návrh závěrečného účtu vyvěšen na úřední desce a elektronické úřední desce obce
dne 15. 2. 2017, sňat 11. 3. 2017. Schválený závěrečný účet bude vyvěšen na úřední desce a
elektronické úřední desce dne 11. 3. 2017.

Ad 5
Projednána a schválena zpráva z jednání finančního a kontrolního výboru. Bez závad.
Ad 6
Projednána a schválena žádost o poskytnutí sponzorského daru pro ZŠ Rudíkov. Z rozpočtu
obce bude poskytnuto 32.000,- Kč.
Ad 7
Projednána nabídka firmy ZEPAS Rudíkov na odkoupení budovy bývalé dílny. Neschváleno
kvůli vysoké ceně.
Ad 8
Projednána a schválena nabídka na objednání ručně kreslených map – velká mapa na náves,
malé mapy.
Ad 9
Diskuse
Zasedání bylo zahájeno ve 20.00 hod.a skončeno ve 22.00 hod.
V Hroznatíně dne 10. 3. 2017
Zapsala: Bc. Dana Pospíšilová

Usnesení č. 2/2017 z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 10. 3. 2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Rozpočet na rok 2017.
- Závěrečný účet obce za rok 2016 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2016 schvaluje bez výhrad.
- Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru.
- Poskytnutí sponzorského daru pro ZŠ Rudíkov ve výši 32.000,- Kč.
- Zakoupení ručně kreslených map – velká mapa na náves, malé mapy.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně neschvaluje:
- Odkoupení budovy bývalé dílny od firmy ZEPAS Rudíkov
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro, proti 6, zdrželi se 0.
V Hroznatíně dne 10. 3. 2017
........................................................
Bc. Jana Uchytilová, starostka

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

