Zápis č. 6/2017 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 1. 9. 2017
Účast na jednání:
Na jednání zastupitelstva obce bylo v době zahájení přítomno 5 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, Radek Štveráček, Ladislav Kremláček, Josef Doležal, Jan Večeřa
Omluveni: Dana Pospíšilová, Josef Mejzlík
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: Blanka Mejzlíková, Stanislav Pacal
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Oprava hřiště POV – výběr firmy
3. Zpráva z jednání finančního a kontrolního výboru
4. Vyjádření p. Klusákové
5. Nové řešení k vybudování kulturního domu
6. Připravované akce v obci
7. 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 5 členů ZO a zastupitelstvo je takto usnášení schopné. Přečetla program.
Dále sdělila, že navrhuje zvolit zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelem byl zvolen
p. Štveráček a svými podpisy ho ověří p. Štveráček a starostka.
K předloženým návrhům nebyly vzneseny žádné návrhy ani protesty. Provedeným
hlasováním byly návrhy schváleny jednomyslně všemi hlasy.
Ad 2
Žádost obce o dotace z Programu obnovy venkova byla schválená. Výše přiznané dotace je
120 tisíc Kč. ZO projednalo a schválilo výběr firmy na úpravu výceúčeloého hřiště – firma
BETONTRADE Štěpánovice. Dohodnuty další praktické kroky.
Ad 3
Zastupitelstvu obce předložena zpráva z jednání finančního a kontrolního výboru – bez závad.
Ad 4
ZO seznámeno s vyjádřením p. Klusákové ohledně požadovaného odprodeje stodoly pro
kulturní účely obce. P. Klusáková stodolu prodávat nebude.
Ad 5
ZO projednalo další možnosti vybudování kulturního zařízení. Schváleno vykoupení pozemku
p.č. 133/5 a p.č. 133/6 od p. Lubomíra Pažourka za účelem stavby kulturního zařízení –
menší kulturní dům, pergola a vybetonovaná plocha.

Ad 6
Projednány organizační záležitosti připravovaných akcí v obci – setkání u pamětního kamene
L. Svobody, mikulášské posezení, zájezd na muzikál.
Ad 7
Diskuse.
Zasedání bylo zahájeno ve 20.00 hod.a skončeno ve 22.00 hod.
V Hroznatíně dne 1. 9. 2017
Zapsal: Radek Štveráček

Usnesení č 6/2017 z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 1. 9. 2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
-

Výběr firmy na úpravu výceúčelového hřiště – firma BETONTRADE Štěpánovice
Zprávu z jednání finančního a kontrolního výboru
Vykoupení pozemku p.č. 133/5 a p.č. 133/6 od p. Lubomíra Pažourka za účelem
stavby menšího kulturního zařízení – menší kulturní dům, pergola a vybetonovaná
plocha

Výsledek hlasování: 5 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
V Hroznatíně dne 1. 9. 2017
........................................................
Bc. Jana Uchytilová, starostka

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

