Zápis č. 2/2009 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne
10. 4. 2009
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, Ludmila Jašová, Martin Švec, Josef Mejzlík,
Jan Večeřa, Josef Trojan
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: -Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Projednání zprávy o výsledku hospodaření a závěrečný účet obce
Zpráva z kontroly finančního a kontrolního výboru
3. Dotace na dětské hřiště
4. Ochranný oděv pro dobrovolné hasiče – dar od MV – HZS ČR
5. Volby do Evropského parlamentu 5. – 6. 6. 2009
6. Žádost firmy ZEPAS Rudíkov
7. Úprava rozpočtu obce
8. Diskuse

Ad 1
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 19.30 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
Zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008.
Přijalo opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě a projednalo závěrečný
účet obce. Závěrečný účet obce byl přijat s výhradou.
S informacemi o opatřeních byla zaslána žádost o provedení přezkoumání hospodaření
v příštím roce.
Zpráva a závěrečný účet vyvěšena na úřední desce obce: 27. 3. 2009, sňato 10. 4. 2009.
Zastupitelstvu obce předložena zpráva z kontroly finančního a kontrolního výboru konané dne
17. 3. 2009 – bez závad.
Ad 3
Starostka požádala o dotace na zřízení dětského hřiště. Z Programu Obnovy venkova bylo
přiznáno 134 tisíc Kč na malé hřiště na návsi - zastupitelstvo informováno.
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Ad 4
Obec přijímá dar od MV – HZS ČR – předmětem daru je 5 ks ochranného oděvu a zásahové
obuvi pro dobrovolné hasiče v celkové účetní ceně 44.250,15 Kč. Dar bude převzat 28. 4.
2009.
Ad 5
Ve dnech 5.- 6. června 2009 proběhnou v obci volby do Evropského parlamentu. Zastupitelé
informováni.
Ad 6
Projednána žádost firmy ZEPAS Rudíkov o vydání závazného stanoviska ke stavbě – úprava
dílny u kravína. Se stavebními úpravami zastupitelstvo obce souhlasí.
Ad 7
Zastupitelstvo obce schválilo úpravu rozpočtu obce, která proběhne v květnu 2009 a následně
v červenci 2009.
Ad 8
Diskuse ke všem bodům.

Zasedání bylo zahájeno v 19.30 hod.a skončeno ve 22.00 hod.

V Hroznatíně dne 10. 4. 2009

Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 10. 4. 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
- Zprávu o průběhu kontroly finančního a kontrolního výboru
- Závěrečný účet obce
- Přijetí daru pro dobrovolné hasiče od MV – HZS ČR
- Souhlas se stavebními úpravami firmy ZEPAS Rudíkov
- Úpravu rozpočtu obce, která proběhne v měsíci květnu a červenci 2009
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.

V Hroznatíně dne 10. 4. 2009
........................................................
Jana Uchytilová, starostka

...............................................................
Dana Pospíšilová, místostarosta
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