Zápis č. 4/2013 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 29. 8. 2013
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 Trojan, Dana Pospíšilová, Jan Večeřa,
Radek Štveráček, Ladislav Kremláček
Omluveni: Ludmila Jašová
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: -Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Přiznání dotace z POV
3. Žádost p. Švecové o pronájem zasedačky v budově OÚ, žádost rodiny Švecových
o odprodej pozemku obce před a za domem
4. Návrh na zakoupení zahradního traktoru
5. Informace o opravě komunikace směrem na Bochovice, oprava cyklostezky
6. Žádost p. Josefa Šoukala o připojení na obecní vodovod
7. Zakoupení nového kontejneru na sklo
8. Úprava rozpočtu v září 2013
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
ZO seznámeno s termínem a postupem opravy silnice na návsi – dotace z POV.
Ad 3
Projednána a schválena žádost p. Švecové o pronájem zasedací místnosti na OÚ – pro
občasný provoz masáží. Schválena žádost manželů Švecových o odprodej obecního pozemku
před jejich domem.
Ad 4
ZO projednalo a schválilo zakoupení zahradního traktoru.
Ad 5
ZO seznámeno s průběhem reklamační opravy silnice ve směru Hroznatín – křižovatky
Bochovice-Benetice. Vzhledem k přetrvávajícímu špatnému stavu opravené silnice, ZO dosud
neschválilo odkoupení silnice od Kraje Vysočina.
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Ad 6
ZO schválilo připojení p. Josefa Šoukala k obecnímu vodovodu na jeho žádost.
Ad 7
ZO schválilo zakoupení kontejneru na sklo.
Ad 8
ZO schválilo úpravu rozpočtu v září 2013.
Ad 9
Diskuse
Zasedání bylo zahájeno ve 20.00 hod. a skončeno ve 22.00 hod.
V Hroznatíně dne 29. 8. 2013
Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení č. 4/2013 z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 29. 8. 2013
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
-

Žádost p. Švecové o pronájem zasedací místnosti na OÚ – pro občasný provoz masáží.
Žádost manželů Švecových o odprodej obecního pozemku před a za domem.
Zakoupení zahradního traktoru.
Připojení p. Josefa Šoukala k obecnímu vodovodu na jeho žádost.
Zakoupení kontejneru na sklo.
Úpravu rozpočtu v září 2013.

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
V Hroznatíně dne 29. 8. 2013

........................................................
Jana Uchytilová, starostka

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