Zápis č. 1/2017 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 30. 1. 2017
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 Doležal, Josef Mejzlík, Dana Pospíšilová,
Radek Štveráček, Ladislav Kremláček
Omluveni: Jan Večeřa
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. 2016
3. Zhodnocení roku 2016
4. Plány na rok 2017 -akce
5. Dotační tituly na rok 2017, POV – vyúčtování za rok 2016
6. Bioodpady – firma SOFI Rudíkov
7. Žádost o příspěvky – Charita Třebíč, Nemocnice Třebíč, Farní úřad Rudíkov
8. Nabídka firmy ZEPAS – odprodej budovy
9. Jubilea v roce 2017, příspěvek na tombolu pro MŠ a ZŠ Rudíkov
10. Výměna pozemku – obec vs. p. JUDr. Šalomoun
11. Nový zákon o pozemních komunikacích – pasport místních komunikací
12. Zvýšení platu starostce
13. Diskuse
Ad 1
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 18.00 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
Byl předložen zápis o provedení fyzické inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016. Inventura
proběhla ve dnech 20. - 21. 1. 2017. Zápis projednán a schválen.
Ad 3
Zhodnocení roku 2016 - proběhlé akce: setkání u pamětního kamene L. Svobody, mikulášská
besídka, dětský den, zábava, hasičské cvičení
Ad 4
Nové akce v roce 2017:
zájezd do Brna na muzikál Mýdlový princ 19.2.
zájezd do Prahy na muzikál Vánoční koleda – podzim
dětský den, zábava, mikulášské posezení, nově setkání občanů – květen
na závěr roku – kalendáře do domácností
Na všechny tyto akce schválen příspěvek z obce.

Ad 5
ZO seznámeno s novými pravidly ohledně dotačních titulů. Projednány možnosti a potřeby
čerpání dotace z POV v roce 2017. ZO seznámeno se zprávou o vyúčtování dotace z
Programu obnovy venkova za rok 2016.
Ad 6
Zhodnocení svozu biodpadu firmou SOFI Rudíkov.
Ad 7
ZO projednalo a žádosti o příspěvky.
Žádost Oblastní charity Třebíč a Nemocnice Třebíč - neschváleno poskytnutí příspěvku.
Žádost farního úřadu Rudíkov – schválen příspěvek ve výši 10 tisíc Kč.
Ad 8
ZO projednalo nabídku o odprodej pozemku od firmy ZEPAS Rudíkov. Situace bude znovu
přehodnocena podle výsledků jednání s firmou ZEPAS a projednána na další schůzi ZO.
Ad 9
ZO schválilo příspěvek na balíčky pro jubilanty v obci a na mikulášské balíčky.
Projednáno a schváleno poskytnutí příspěvku na tombolu pro MŠ a ZŠ Rudíkov.
Ad 10
Projednán a schválena výměna pozemku obce s pozemkem p. JUDr. Šalomouna. Jedná se o
pozemek p.č. 1273, rozměr 590 m².
Ad 11
ZO seznámeno s novým zákonem o pozemních komunikacích. Obec má zhotovené starší
pasporty pozemních komunikací v obci, nové se zatím dělat nebudou.
Ad 12
ZO projednalo a schválilo zvýšení platu starostce o 1.818,- Kč měsíčně od 1. 2. 2017.
Ad 13
Diskuse.
Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.a skončeno ve 20.00 hod.
V Hroznatíně dne 30. 1. 2017
Zapsala: Bc. Dana Pospíšilová

Usnesení č. 1/2017 z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 30. 1. 2017
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. 2016.
- Příspěvek na akce v roce 2017 a příspěvek na balíčky pro jubilanty a mikulášské
balíčky
- Poskytnutí příspěvku na tombolu pro MŠ a ZŠ Rudíkov.
- Příspěvek pro Farní úřad Rudíkov ve výši 10 tisíc Kč.
- Zvýšení platu starostce o 1.818,- Kč měsíčně od 1. 2. 2017.
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
Zastupitelstvo obce jednomyslně neschvaluje:
- poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Třebíč
- poskytnutí příspěvku Nemocnici Třebíč
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro, proti 6, zdrželi se 0.
V Hroznatíně dne 30. 1. 2017
........................................................
Bc.Jana Uchytilová, starostka

…...............................................................
Bc. Dana Pospíšilová, místostarostka

