Zápis č. 2/2007 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne
9. 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:
Kremláček Ladislav, Trnka Jaromír, Matoušková Božena, Trnka František, Večeřa Tomáš,
Večeřa Josef, Jaša Alois, Doležal Josef, Neumann Josef, Pospíšilová Jana, Vrbová Jitka,
Vrbová Jana, Kafka Jan, Veškrna Jindřich, Štveráčková Marie, Pospíšil Josef ml., Kratochvíl
Pavel

Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2007 a rozpočtový výhled na r. 2008-2009
3. Zpráva o průběhu kontroly finančního a kontrolního výboru
4. Informování občanů o novém zákoně o vodě a řešení současné situace
5. Informování občanů o odradonování vody
6. Zvolení správce vodovodní sítě
7. 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 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 jednomyslně schválilo rozpočet obce na rok 2007 a rozpočtový výhled na
rok 2008-2009. Návrhy na rozpočet a rozpočtový výhled byly vyvěšeny na budově OÚ od 6.
2. do 9. 3. 2007.
Ad 3
Finanční a kontrolní výbor přednesl zprávu o průběhu kontroly.
Ad 4
Starostka obce informovala občany o novém zákoně o vodě a o možnostech řešení současné
situace (viz zápis z jednání ZO ze dne 2. 3. 2007). Na toto téma proběhla rozsáhlá diskuse.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Občané se ve většině shodli na možnosti předání studní, vrtů a vodovodního řádu do majetku
obce. Byli informováni o nutnosti zavedení poplatku za vodu.

Ad 5
Starostka obce informovala občany o možnosti odradonování vody – přidělené dotaci a
technických možnostech zařízení. Občané měli možnost shlédnout projektovou dokumentaci
zařízení.

Ad 6
Správcem vodovodní sítě byl občany obce a zastupitelstvem vybrán pan Josef Trojan st.
Ad 7
Diskuse ke všem výše uvedeným bodům.

Zasedání bylo zahájeno v 19.00 hod.a skončeno ve 21.30 hod.

V Hroznatíně dne 9. 3. 2007

Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 9. 3. 2007

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Rozpočet obce na rok 2007 a rozpočtový výhled na rok 2007 – 2008
- Zprávu o průběhu kontroly finančního a kontrolního výboru
- Správcem vodovodní sítě bude pan Josef Trojan st.
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.

V Hroznatíně dne 9. 3. 2007
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