Zápis č. 4/2008 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne
18. 9. 2008
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, Dana Pospíšilová, Ludmila Jašová, Martin Švec, Jan Večeřa,
Josef Mejzlík, Josef Trojan
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: -Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Problematika pitné vody v obci
Odměna pro zastupitele pana Josefa Trojana
Dotace z Programu Obnovy venkova na opravu pozemní komunikace
Odložení opravy silnice III.třídy mezi obcemi Rudíkov – Hroznatín
Volby do zastupitelstev krajů
Změna rozpočtu
Diskuse

Ad 1
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 19.00 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
Projednána problematika pitné vody v obci. Starostka zkontaktuje firmy zabývající se
opravami a čištěním studní a dále firmy provádějící oplocení pozemků. Podle nabídek těchto
firem zastupitelstvo následně rozhodne o dalším postupu. Jednomyslně schválen tento postup.
Zastupitelé seznámeni s postupem legalizace pitné vody v obci.
Ad 3
Projednána a jednomyslně schválena odměna pro zastupitele pana Josefa Trojana za práci
v obci ve výši 3.000,- Kč měsíčně, a to od 1. 10. 2008.
Ad 4
Starostka informovala zastupitele o schválení dotace na opravu pozemní komunikace v obci.
Ad 5
Starostka seznámila zastupitele s nejbližším možným termínem opravy silnice III.třídy mezi
obcemi Rudíkov – Hroznatín: rok 2010. Starostka podala písemnou žádost na Krajskou
správu silnic. ZO tuto skutečnost bere na vědomí.
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Ad 6
Ve dnech 17. a 18. 10. 2008 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstev krajů. ZO
seznámeno s plánovaným průběhem voleb, jejich organizačním zajištěním.
Ad 7
Předložena a schválena změna rozpočtu z důvodu voleb do zastupitelstev krajů.
Ad 8
Diskuse ke všem uvedeným bodům.

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.a skončeno ve 21.30 hod.

V Hroznatíně dne 18. 9. 2008

Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 18. 9. 2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Postup při řešení opravy, čistění a oplocení studní v obci
- Odměnu pro zastupitele pana Josefa Trojana za práci v obci ve výši 3.000,- Kč
měsíčně od 1. 10. 2008
- Změnu rozpočtu
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.

V Hroznatíně dne 18. 9. 2008

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

