Zápis č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 24. 4. 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, Dana Pospíšilová, Josef Doležal, Jan Večeřa, Josef Mejzlík,
Radek Štveráček, Ladislav Kremláček
Omluveni:
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: -Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Akce „Rodáci“
3. Informace o schválené dotaci z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina
4. 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 p. místostarostka a starostka.
K předloženým návrhům nebyly vzneseny žádné návrhy ani protesty. Provedeným
hlasováním byly návrhy schváleny jednomyslně všemi hlasy.
Ad 2
Akce rodáci proběhne na návsi společně se svěcením praporu a znaku. Mše svatá bude u
kaple, oběd v bývalém muzeu. Na návsi následně kulturní program, občerstvení, zapůjčí se
stany od okolních obcí. Pozveme folklorní soubor Okřešánek, skupinu Archa na večerní
zábavu. Mše sv. - schola z Trnavy, P. Knotek a P. Večeřa.
Ad 3
ZO informováno o schválené dotaci z Programu obnovy venkova Kraje Vysočina.
Ad 4
Diskuse
Zasedání bylo zahájeno v 20.00 hod.a skončeno ve 22.00 hod.
V Hroznatíně dne 24. 4. 2015
Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení č. 3/2015 z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 24. 4. 2015
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
V Hroznatíně dne 24. 4. 2015

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

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

