Zápis č. 7/2017 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 2. 11. 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, Josef Doležal, Jan Večeřa, Ladislav Kremláček, Radek Štveráček
Omluveni: Josef Mejzlík, Dana Pospíšilová
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: –
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Oznámení Okresního soudu v Třebíči – kolizní opatrovník
3. Smlouvy s firmou E-ON – věcná břemena
4. Smlouva s obcí Rudíkov – zrušení Požární jednotky
5. Žádost p. Jury z Bochovic o pronájem pozemků
6. Oprava stodoly – výzva p. Večeřové
7. Územní plán – změna ve stavebním zákoně
8. Dotace víceúčelové hřiště – smlouva
9. Dotace na vánoční osvětlení v obci
10. Žádost Oblastní charity Třebíč o příspěvek
11. Akce v obci – setkání u pamětního kamene L. Svobody, Mikuláš
12. Diskuse
Ad 1
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce ve 19.30 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
ZO projednalo a schválilo návrh na jmenování kolizního opatrovníka panu Lubomíru
Pažourkovi – JUDr. Šalomouna. (Je potřeba soudní znalec na ocenění pozemků, kupní
smlouva, schválení soudu, zápis do katastru). P. Pažourek je nyní v PN Jihlava, má podanou
žádost o umístění do Domova se zvláštním režimem ve Věži.
Ad 3
Projednány tyto smlouvy s firmou E-ON:
Zřízení věcného břemene – vedení kabelu – p. JUDr. Šalomoun, p. Široký.
Ad 4
ZO projednalo a schválilo podání žádosti na povolení zrušení Požární jednotky ke Krajskému
úřadu Vysočina. V případě kladného vyřízení bude uzavřena smlouva s obcí Rudíkov na
zajištění požární ochrany v obci s finanční kompenzací.

Ad 5
ZO projednalo žádost p. Jury o pronájem pozemků. Řešení zatím odloženo.
Ad 6
ZO projednalo situaci ohledně havarijního stavu stodoly p. Večeřové Věry a p. Večeři Jana.
Rodina bude písemně upozorněna na nutnost řešení vzniklé situace.
Ad 7
ZO projednalo návrhy na změnu Územního plánu obce.
Požadované změny: Pozemek – zahrada p. Jana Večeři - změnit na stavební pozemek.
Pozemek – trvalý travní porost za domem p. Lubomíra Pažourka – změnit na občanskou
vybavenost.
Pozemky – hřiště, občanská vybavenost – změnit na stavební pozemky.
ZO požádá o zpracování návrhu Změny číslo 2 Územního plánu Hroznatín.
Ad 8
ZO seznámeno s aktuální situací ohledně opravy víceúčelového hřiště z Programu obnovy
venkova.
Ad 9
ZO projednalo a schválilo zakoupení vánočního osvětlení obce, které bude financováno z
příspěvku ve výši 10 tisíc Kč od firmy ČEZ prostřednictvím Mikroregionu Horácko.
Zbývající náklady uhradí obec z vlastních zdrojů.
Ad 10
ZO projednalo žádost Oblastní charity Třebíč na příspěvek od obce. Nebylo schváleno
poskytnutí příspěvku.
Ad 11
Organizační záležitosti ohledně akcí v obci – setkání u pamětního kamene L. Svobody,
Mikulášská besídky atd. Dárky pro občany – kalendáře a tašky od Mikroregionu Horácko.
Ad 12
Diskuse
Zasedání bylo zahájeno v 19.30 hod.a skončeno ve 22.00 hod.
V Hroznatíně dne 2. 11. 2017
Zapsal: Radek Štveráček

Usnesení č 7/2017 z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 2. 11. 2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
-

Návrh na jmenování kolizního opatrovníka panu Lubomíru Pažourkovi – JUDr.
Šalomouna.
Podání žádosti na povolení zrušení Požární jednotky ke Krajskému úřadu Vysočina.
Žádost o zpracování návrhu Změny číslo 2 Územního plánu Hroznatín.
Zakoupení vánočního osvětlení obce.

Výsledek hlasování: 5 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
Zastupitelstvo obce jednomyslně neschvaluje:
-

poskytnutí příspěvku Oblastní charitě Třebíč

Výsledek hlasování: 0 hlasů pro, proti 5, zdrželi se 0.
V Hroznatíně dne 2. 11. 2017
........................................................
Bc. Jana Uchytilová, starostka

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

