Zápis č. 2/2008 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne
7. 5. 2008
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, Jan Večeřa,
Josef Mejzlík
Omluveni: Josef Trojan
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: -Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Oznámení o přiznání dotace z Programu Obnovy venkova + nabídka firmy
Korekt
3. Plynofikace – informace z valné hromady Sdružení Plynofikace ze dne 28. 4. 2008
4. Úprava prostranství pod kontejnery
5. Akce „odradonování vody“
6. Přezkoumání hospodaření obce, zpráva z kontroly finančního výboru
7. Letecké fotografie
8. Škola v Rudíkově – dotace na zateplení, příspěvek obce
9. Oprava silnice mezi Rudíkovem a Hroznatínem
10. 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 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
Starostka oznámila zastupitelům přiznání dotace z Programu Obnovy venkova na úpravu
místní komunikace. Oznámila výši dotace a nabídku firmy Korekt. Projednáno, v jakém
rozsahu má být komunikace upravena. Bude potřeba další jednání s firmou a posouzení
finančních možností v rozsahu přiznané dotace. Pravděpodobný rozsah je od domu rodiny
Trojanovy (č.p. 23) k domu rodiny Trnkovy (č.p. 32) – konec na úrovni stodoly rodiny
Večeřových (dále je silnice v pořádku). Na tomto rozsahu opravy se zastupitelstvo
jednomyslně shodlo.
Ad 3
Starostka informovala zastupitele s výsledky jednání valné hromady Sdružení Plynofikace. Je
nutné zvážit další postup (možnost prodeje vedení Plynárenské společnosti), řešení se zatím
odkládá.
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Ad 4
Projednáno řešení úpravy prostranství pod kontejnery. Nabízí se tyto možnosti: Úprava
plochy u domu rodiny Slámových (č.p.1) nebo u domu rodiny Trojanovy (č.p. 23). Je třeba
zvážit technické možnosti, přičemž připadá v úvahu pokrytí zámkovou dlažbou. Úpravu jako
takovou zastupitelstvo jednomyslně schválilo.
Ad 5
Starostka seznámila zastupitele s průběhem akce „odradonování vody“.
Ad 6
Provedeno přezkoumání hospodaření obce.
Ad 7
Nabídka leteckých fotografií obce Hroznatín pro využití v připravované publikaci byla
z finančních důvodů jednomyslně neschválena.
Ad 8
Starostka seznámila zastupitele s jednáním na obci Rudíkov kvůli dotacím na zateplení školy.
Při jednání byl rovněž navýšen poplatek obce na jednotlivého žáka na 5.900,- Kč (včetně
MŠ). Tuto skutečnost bere zastupitelstvo na vědomí.
Ad 9
Plánovaná oprava silnice mezi Rudíkovem a Hroznatínem se uskuteční nejdříve v roce 2009
kvůli nedokončené kanalizaci v Rudíkově.
Ad 10
Diskuse ke všem uvedeným bodům.
Zasedání bylo zahájeno v 20.00 hod.a skončeno ve 22.00 hod.
V Hroznatíně dne 7. 5. 2008
Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 7. 5. 2008
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- rozsah úpravy místní komunikace (dle výše přiznané dotace)
- úpravu prostranství pod kontejnery
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
Zastupitelstvo obce jednomyslně neschvaluje
- nabídku leteckých fotografií obce Hroznatína k využití v publikaci´
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro, proti 6, zdrželi se 0.
V Hroznatíně dne 7. 5. 2008
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