Zápis č. 5/2009 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne
21. 12. 2009
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, Dana Pospíšilová, Ludmila Jašová, Martin Švec, Josef Mejzlík,
Josef Trojan
Omluveni: Jan Večeřa
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: p. Marie Štveráčková
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. ESKO-T - změna ve vybírání poplatků za odvoz komunálního odpadu, odvoz
komunálního odpadu od č.p. 32 – Jaromír a Dagmar Trnkovi
3. Kolaudace víceúčelového hřiště na návsi, další úpravy v roce 2010
4. Zaměstnání p. Josefa Trojana na obci od 1. 1. 2010
5. Možnost odkupu pozemku p. Marie Jašové v místě zařízení na odradonování
vody
6. Zápis z jednání finančního a kontrolního výboru konaného dne 18. 12. 2009 –
nebyly shledány nedostatky
7. Konečná úprava rozpočtu obce
8. Vydání pokynu k provedení inventarizace majetku obce za rok 2009
9. Diskuse
Ad 1
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 19.00 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
ZO seznámeno se stanoviskem firmy Esko-T. V roce 2010 dojde ke změně ve vybírání
poplatků za svoz komunálního odpadu. Poplatky budou občané platit obci, která je následně
poukáže firmě ESKO-T (nejdřív od druhého čtvrtletí r. 2010). Současně nebude firma ESKOT zajíždět v zimním období k č.p. 32 /Jaromír a Dagmar Trnkovi/.
ZO projednalo a schválilo vybírání poplatků formou paušálu na nádobu, nikoli na občana.
V domácnostech o 1-2 osobách bude vybírána nižší sazba. Současně bude snížena sazba pro
Dagmar a Jaromíra Trnkovy č.p. 32 o 20-25 % dle dohody, a to pouze v období zimního
svozu odpadů. V době letního svozu bude vybírána sazba stejná jako u ostatních občanů.
Poplatky budou upraveny místní vyhláškou.
Ad 3
Proběhla kolaudace víceúčelového hřiště na návsi. Firma IN-Stav předala hřiště v pořádku.
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Ad 4
ZO projednalo a schválilo přijetí p. Josefa Trojana do pracovního poměru na obci od 1. 1.
2010. Výše čisté mzdy činí 3.026,- Kč měsíčně.
Ad 5
Projednána a schválena možnost odkupu pozemku p. Marie Jašové, na němž je vystavěno
zařízení na odradonování vody (v budoucnu po vzájemné dohodě).
Ad 6
Zastupitelstvu obce předložen zápis z jednání finančního a kontrolního výboru konaného dne
18. 12. 2009 – nebyly shledány nedostatky.
Ad 7
ZO schválilo konečnou úpravu rozpočtu obce k 31. 12. 2009.
Ad 8
Starostka obce vydala pokyn k provedení inventarizace majetku obce za rok 2009.
Inventarizace proběhne dne 19. 1. 2010.
Diskuse ke všem bodům.
Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.a skončeno ve 21.30 hod.
V Hroznatíně dne 21. 12. 2009
Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 21. 12. 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu na nádobu, u 1-2 členných
domácností vybírání poplatku v nižší sazbě, od Jaromíra a Dagmar Trnkových z č.p.
32 vybírání poplatku v sazbě 20-25% v období zimního svozu
- Přijetí p. Josefa Trojana do pracovního poměru na obci, schválení výše jeho mzdy
(3.026,- Kč čistého měsíčně)
- Schválena možnost odkupu pozemku p. Marie Jašové (v budoucnu po vzájemné
dohodě)
- Zprávu o průběhu kontroly finančního a kontrolního výboru
- Konečnou úpravu rozpočtu obce k 31. 12. 2009
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
V Hroznatíně dne 21. 12. 2009
........................................................
Jana Uchytilová, starostka

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