Zápis č. 3/2008 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne
3. 7. 2008
Účast na jednání:
Na jednání zastupitelstva obce bylo v době zahájení přítomno 5 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, Dana Pospíšilová, Ludmila Jašová, Josef Mejzlík, Josef Trojan
Omluveni: Martin Švec, Jan Večeřa
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: -Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva o výsledku kontroly hospodaření obce, závěrečný účet obce
Změny ve vyměření daně z nemovitosti
Změna v obecně závazné vyhlášce – Požární řád obce
Zajištění nových obleků pro hasiče
Zpráva o průběhu kontroly finančního a kontrolního výboru
Problematika pitné vody v obci a vedení evidence odpadů
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 5 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
Starostka seznámila zastupitele se zprávou o výsledku kontroly hospodaření obce a
s následným nápravným opatřením. Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem obce,
který byl přijat s výhradou. Závěrečný účet obce a výsledek hospodaření obce vyvěšen na
budově OÚ od 24. 5. do 14. 6. 2008.
Ad 3
Starostka informovala zastupitele se změnami ve vyměření daně z nemovitosti. ZO
neschvaluje zvýšení daně z nemovitostí v katastru obce Hroznatín. Rovněž neschvaluje
možné osvobození od této daně.
Ad 4
Projednáno nové znění obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2008, kterou se doplňuje OZV
3/2005 – Požární řád obce. Jednomyslně schváleno. Vyhláška vyvěšena od 3. 7. do 4. 8. 2008.
Ad 5
Starostka seznámila zastupitele s nabídkou nového dotovaného vybavení pro hasiče - obleků.
Jednomyslně schváleno.
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Ad 6
Starostka přečetla zprávu o průběhu kontroly finančního a kontrolního výboru.
Ad 7
ZO projednalo problematiku pitné vody v obci a problematiku vedení evidence odpadů
v obci.
Ad 8
Diskuse ke všem uvedeným bodům.

Zasedání bylo zahájeno v 20.00 hod.a skončeno ve 22.00 hod.

V Hroznatíně dne 3. 7. 2008

Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 3. 7. 2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- ZO přijalo s výhradou závěrečný účet obce
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se doplňuje OZV č. 3/2005 – Požární řád
obce
- Pořízení nových obleků pro hasiče (dotované)
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.

Zastupitelstvo obce jednomyslně neschvaluje:
- zvýšení daně z nemovitostí v katastru obce Hroznatín
- osvobození od daně z nemovitostí v katastru obce Hroznatín
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro, proti 5, zdrželi se 0.

V Hroznatíně dne 3. 7. 2008
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