Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne
2. 3. 2007
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.
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: -Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace ze schůze sdružení pro plynofikaci Budišovsko ze dne 1. 2. 2007,
příspěvek na Sdružení pro plynofikaci Budišovsko a na Mikroregion Horácko
3. Návrh na dovybavení obecního úřadu výpočetní technikou
4. Projednání nákladů na školu za rok 2007
5. Projednání – zákon o vodě, odradonovací zařízení – žádost o připojení
6. Návrh na zakoupení kytek pro zemřelé občany obce
7. Oznámení o uzavírce silnice III.třídy
8. Podání žádosti o dotace z programu Obnovy venkova – 150.000,- Kč na opravu
místní komunikace
9. Žádost Oblastní charity Třebíč o příspěvek z obecního rozpočtu
10. Nabídka členství ve Svazu měst a obcí ČR
11. Zakoupení cyklomap z Mikroregionu Horácko – prodej, distribuce
12. 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 obce bylo informováno o schůzi Sdružení pro plynofikaci Budišovsko. Svazek
schválil nadále příspěvek od obcí 10,- Kč na každého obyvatele. Byly zvoleni orgány
sdružení.
Příspěvek na Mikroregion Horácko činí nadále 15,- Kč na každého obyvatele obce.
Ad 3
Na obecní úřad je potřeba zakoupit kopírku s tiskárnou. Zastupitelstvo toto jednomyslně
schválilo (cena zařízení cca 6.000,- Kč, objednávka u firmy Zdeněk Souček Rudíkov).
Ad 4
Zastupitelé byli seznámeni s výší příspěvku na rok 2007 na Základní školu a Mateřskou školu
v Rudíkově, což činí 4.800,- Kč na žáka, tj. 67.200,- Kč celkem.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Ad 5
Starostka seznámila členy ZO s novým zákonem o vodě a s projektovou dokumentací na
úpravnu a desinfekci vody (odradonovací zařízení). Zastupitelé měli možnost do projektové
dokumentace nahlédnout.
Proběhla kontrola z Krajské hygienické stanice – je nutné zlegalizování vrtů, studní a
vodovodního řádu. Nesplněním této povinnosti hrozí pokuty.
Pro naši obec přicházejí v úvahu 3 možnosti – projednáno se zastupiteli obce:
1. možnost: předání vodovodu svazku Vodovody a kanalizace
2. možnost: převzetí vodovodního řádu a vodních zdrojů obci – bude zapotřebí uzavřít
smlouvy s občany, sestavit provozní řád, provést kontrolní odběry, ustanovit správce
sítě v rámci obce
3. možnost: dodávání vody obcí, ale studny a vedení zůstanou v majetku občanů – nutno
uzavřít smlouvy, ustanovit 2 občanská sdružení (pro každou studnu jedno), provést
kontrolní odběry na rozbor vody
Při každé možnosti bude nutné vyřízení stavebního povolení a kolaudace stavby. Nutno
počítat se zvýšením nákladů na vodu a se stanovením poplatku za vodu.
Zastupitelé obce vidí řešení ve 2. možnosti, nutno svolat veřejnou schůzi a vše vysvětlit
občanům obce. Schůze bude svolána 9. 3. 2007.
Současně byla projednána písemná žádost Marie a Aloise Jašových a Pavla a Ludmily
Jašových o připojení ke stávajícímu vodovodnímu řádu. Zastupitelstvo obce obě žádosti
jednomyslně schválilo.
Ad 6
Projednání návrhu na zakoupení kytek pro zemřelé občany Hroznatína. Zastupitelstvo návrh
jednomyslně schválilo. Příspěvek bude činit 300,- Kč na každého občana.
Ad 7
Starostka seznámila členy ZO s uzavírkou silnice III. třídy (směr Svatoslav). S tímto budou
seznámeni i občané obce místním rozhlasem a na vývěsce.
Ad 8
Staroska obce podala žádost o dotaci z programu Obnovy venkova. Celkové náklady na
opravu místní komunikace budou činit maximálně 150.000,- Kč (i s dotací).
Ad 9
Žádost Oblastní charity Třebíč o příspěvek na provoz z rozpočtu naší obce nebyla schválena.
Naši občané nevyužívají v současné době služeb Oblastní charity. V obci každoročně probíhá
Tříkrálová sbírka na tento účel.
Ad 10
Nabídka členství ve Svazku měst a obcí ČR nebyla zastupitelstvem schválena z finančních
důvodů (poplatky za členství).
Ad 11
Od Mikroregionu Horácku byly zakoupeny cyklomapy. Vzhledem k nízkým nákladům budou
občanům obce předány zdarma.
Ad 12
Diskuse k výše uvedeným bodům.
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Zasedání bylo zahájeno v 19.30 hod.a skončeno ve 22.30 hod.
V Hroznatíně dne 2. 3. 2007
Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 2. 3. 2007

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Zakoupení kopírky s tiskárnou od firmy Zdeněk Souček Rudíkov v hodnotě cca
6.000,- Kč
- Schválení žádostí Marie a Aloise Jašových a Pavla a Ludmily Jašových o připojení ke
stávajícímu vodovodnímu řádu
- Schválení příspěvku 300,- na kytky pro zemřelé občany obce
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
Zastupitelstvo obce jednomyslně neschvaluje:
- poskytnutí příspěvku na provoz pro Oblastní charitu Třebíč
- členství ve Svazku měst a obcí ČR
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro, proti 7, zdrželi se 0.

V Hroznatíně dne 2. 3. 2007
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