Zápis č. 4/2007 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne
11. 10. 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. Zahájení akce „odradonování“ vody
3. Opravy místních komunikací - dotace
4. Nabídka Krajského úřadu – grand na webové stránky obce
5. Zrušení pevné linky obce – nové číslo, nová e-mailová adresa
6. 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 zahájení a průběhu akce „odradonování vody“.
Ad 3
Zastupitelstvo bylo seznámeno s průběhem oprav místních komunikací a s čerpáním dotací na
tuto akci.
Ad 4
Zastupitelé byli seznámeni s nabídkou Krajského úřadu – grantu na zřízení webových stránek
obce. Vzhledem k podmínkám toto bylo jednomyslně zamítnuto.
Ad 5
Obec Hroznatín má zrušenou pevnou linku od O2. Telefon i internet je připojen bezdrátově od
p. Zdeňka Součka z Rudíkova. O novém telefonním kontaktu a e-mailové adrese byli
zastupitelé informováni.
Ad 6
Diskuse ke všem uvedeným bodům.
Zasedání bylo zahájeno v 19.30 hod.a skončeno ve 21.30 hod.
V Hroznatíně dne 11. 10. 2007
Zapsala: Dana Pospíšilová
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 11. 10. 2007

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Nové telefonické spojení namísto pevné telefonní linky
Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.

Zastupitelstvo obce jednomyslně neschvaluje:
- poskytnutí grantu na webové stránky od Kraje
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro, proti 7, zdrželi se 0.

V Hroznatíně dne 11. 10. 2007
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