Zápis č. 4/2010 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne
10. 9. 2010
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, Josef Mejzlík,
Josef Trojan, Jan Večeřa
Omluveni: -Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: -Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zápis z kontroly finančního úřadu – dotace na radon
Evidence obyvatel – změny
Silnice – havarijní stav
Nabídka na zakreslení inženýrských sítí od p. Milana Kaliny
Volby do zastupitelstva obce – kandidáti
Žádost o poskytnutí daru na vydání publikace
Diskuse

Ad 1
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 20.00 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
ZO seznámeno se zápisem z kontroly finančního úřadu ohledně dotací na odradonovací
zařízení v obci.
Ad 3
ZO seznámeno s legislativními změnami týkajícími se evidence obyvatel. Bude nutno
zakoupit program na spisovou službu, nutný je elektronický podpis. ZO tento záměr
schválilo.
Ad 4
Projednána situace ohledně havarijního stavu pozemní komunikace mezi obcí Rudíkov a
Hroznatín a v obci Hroznatín a další možný postup řešení – jednání starostky se zástupci
Kraje Vysočina.

Ad 5
Projednána nabídka na zakreslení inženýrských sítí v obci od pana Milana Kaliny ze Žďáru
nad Sázavou. ZO schvaluje zadání této zakázky.
Ad 6
Ve dnech 15. a 16. 10. 2010 proběhnou v obci volby do zastupitelstva obce. ZO seznámeno
s kandidátní listinou.
Ad 7
ZO projednalo žádost o poskytnutí finančního daru na vydání publikace o památných
kamenech na Třebíčsku. ZO neschválilo poskytnutí tohoto daru.
Ad 8
Diskuse ke všem bodům.
Zasedání bylo zahájeno ve 20.00 hod.a skončeno ve 22.00 hod.
V Hroznatíně dne 10. 9. 2010
Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 10. 9. 2010
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- zakoupení programu na spisovou službu
- zakázku na zakreslení inženýrských sítí v obci od p. Milana Kaliny ze Žďáru nad
Sázavou
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
Zastupitelstvo obce dále neschvaluje:
- poskytnutí daru na vydání publikace o památných kamenech na Třebíčsku
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro, proti 7, zdrželi se 0.
V Hroznatíně dne 10. 9. 2010
........................................................
Jana Uchytilová, starostka

...............................................................
Dana Pospíšilová, místostarosta

