Zápis č. 1/2008 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne
21. 3. 2008

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, Dana Pospíšilová, Ludmila Jašová, Josef Mejzlík, Josef Trojan
Omluveni: Martin Švec, Jan Večeřa
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: --

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Zpráva o průběhu kontroly finančního a kontrolního výboru
Schválení rozpočtu na rok 2008
Čerpání dotací z Programu Obnovy venkova
Mikulášské a jubilantské balíčky v roce 2008
Úprava klubovny
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 5 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
Finanční a kontrolní výbor přednesl zprávu o průběhu kontroly.
Ad 3
Starostka seznámila zastupitelstvo s návrhem rozpočtu na rok 2008. Tento návrh byl
jednomyslně schválen. Návrh byl vyvěšen na budově OÚ v době od 15. 2. do 15. 3. 2008.
Ad 4
Starostka obce požádá o dotace z Programu Obnovy venkova na rok 2008 na úpravu místní
komunikace. Jednomyslně schváleno.
Ad 5
Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na mikulášské balíčky ve výši 50,- Kč na dítě a
jubilanstké balíčky ve výši 300,- Kč na občana. V roce 2008 dostane jubilanstský balíček pan
Jindřich Veškrna.
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Ad 6
Klubovna bude upravena pro využití dětmi. Bude sem umístěn pingpongový stůl a klubovna
bude dětem přístupná. Zastupitelstvo tuto akci jednomyslně schválilo.
Ad 7
Proběhla diskuse ke všem uvedeným bodům.

Zasedání bylo zahájeno v 19.30 hod.a skončeno ve 21.30 hod.

V Hroznatíně dne 21. 3. 2008

Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 21. 3. 2008

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Zprávu o průběhu kontroly finančního a kontrolního výboru
- Rozpočet na rok 2008
- Žádost o dotace z Programu Obnovy venkova na rok 2008
- Příspěvek na mikulášské a jubilantské balíčky
- Úpravy klubovny pro využití dětmi
Výsledek hlasování: 5 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.

V Hroznatíně dne 21. 3. 2008
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