Zápis č. 1/2015 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 31. 1. 2015
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, Josef Doležal, Jan Večeřa, Josef Mejzlík, Dana Pospíšilová,
Radek Štveráček, Ladislav Kremláček
Omluveni: -Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: -Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Zápis o provedení fyzické inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014
3. Kompetence o provádění rozpočtového opatření
4. Dotace z Programu obnovy venkova – žádost na rok 2015, vyúčtování za rok 2014
5. Žádost Farního úřadu Rudíkov o příspěvek
6. Akce v roce 2015, balíčky pro jubilanty v obci
7. Příspěvek na tombolu pro MŠ a ZŠ Rudíkov
8. 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 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
Byl předložen zápis o provedení fyzické inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014. Inventura
proběhla ve dnech 30. - 31. 1. 2015. Zápis projednán a schválen.
Ad 3
ZO informováno o tom, že v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) Zákona č. 128/2000 Sb. O
obcích schvaluje rozpočtová opatření starosta obce v rozsahu, které stanoví zastupitelstvo.
Projednán návrh, aby rozpočtová opatření schvalovala starostka, poté řádná rozpočtová
opatření bere na vědomí zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání.
Ad 4
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova v roce 2015
na opravu pozemní komunikace (parc. č. 1261/3). ZO seznámeno s vyúčtováním dotace
z POV za rok 2014.
Ad 5
Projednána žádost farního úřadu o příspěvek na opravu kostela a okolí ve výši 50 tisíc Kč.
ZO schválilo poskytnutí příspěvku v navržené výši.

Ad 6
ZO projednalo plánované akce v roce 2015. Jedná se zvláště o setkání rodáků a svěcení
praporu a znaku obce – termín 5. 9. 2015 a oslavu 120. výročí narození L. Svobody – termín
21. 11. 2015. Schválilo příspěvek obce na tyto akce.
Schválilo příspěvek na balíčky pro jubilanty v obci a na mikulášské balíčky.
Ad 7
Projednáno a schváleno poskytnutí příspěvku na tombolu pro MŠ a ZŠ Rudíkov.
Ad 8
Diskuse
Zasedání bylo zahájeno ve 20.00 hod.a skončeno ve 22.00 hod.
V Hroznatíně dne 31. 1. 2015
Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení č. 1/2015 z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 31. 1. 2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Zápis o provedení fyzické inventarizace majetku obce k 31. 12. 2014.
- Zastupitelstvo obce pověřuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. a) Zákona č. 128/2000
Sb. O obcích starostku paní Janu Uchytilovou k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření, jsou-li vyvolaná nezbytnými potřebami pro zajištění činnosti obecního úřadu
a obce. Každé takové provedené rozpočtové opatření bude předloženo na vědomí
zastupitelům na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
- Podání žádosti o dotace z Programu obnovy venkova na rok 2015 na opravu pozemní
komunikace (par. č. 1261/3).
- Poskytnutí příspěvku Farnímu úřadu Rudíkov ve výši 50 tisíc Kč na opravu kostela a
okolí.
- Příspěvek na akce v roce 2015 a příspěvek na balíčky pro jubilanty a mikulášské
balíčky
- Poskytnutí příspěvku na tombolu pro MŠ a ZŠ Rudíkov.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
V Hroznatíně dne 31. 1. 2015
........................................................
.
Jana Uchytilová, starostka

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

