Zápis č. 5/2012 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 5. 10. 2012

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, Ludmila Jašová, Josef Trojan, Jan Večeřa,
Radek Štveráček, Ladislav Kremláček
Omluveni: Dana Pospíšilová
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: --

Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Informace – silnice
3. Informace – pamětní kámen L. Svobody, návrh smlouvy, rozpočet
4. Vyúčtování dotačních titulů Program obnovy venkova a grant Kraje Vysočina
5. Akce pořádané obcí do konce roku 2012
6. Zpráva z jednání finančního a kontrolního výboru
7. Hasičské námětové cvičení
8. 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 6 členů ZO a zastupitelstvo je takto usnášení schopné. Přečetla program.
Dále sdělila, že navrhuje zvolit zapisovatele a ověřovatele zápisu. Zapisovatelem byla zvolena
p. Jašová a svými podpisy ho ověří p. Uchytilová a p. Štveráček.
K předloženým návrhům nebyly vzneseny žádné návrhy ani protesty. Provedeným
hlasováním byly návrhy schváleny jednomyslně všemi hlasy.
Ad 2
ZO seznámeno s aktuální situací ohledně opravy silnice směr Hroznatín-křižovatka
Bochovice-Benetice.
Ad 3
ZO projednalo a schválilo smlouvu obce Hroznatín se Společností L. Svobody a Krajem
Vysočina - výstavba pamětního kamene L. Svobody. Schválen rozpočet na akci, jež činí 147
tisíc Kč. Dále seznámeno s průběhem přípravy pamětního kamene L. Svobody. Předběžný
termín odhalení pamětního kamene se odkládá na březen 2013.
Ad 4
ZO seznámeno s vyúčtováním akce „úprava návsi“ – dotace z Programu Obnova venkova.
Celkové náklady 189.479,- Kč, dotace 102.000,- Kč, podíl obce 68.000,- Kč.
Dále seznámeno s vyúčtováním akce „páteřní spoj“ – grant Kraje Vysočina.
Celkové náklady 105.000,- Kč, dotace 63.000,- Kč, podíl obce 42.000,- Kč.
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Ad 5
Projednáno uspořádání mikulášské besídky dne 9. 12. 2012 v bývalém muzeu. Projednáno a
schváleno uspořádání zájezdu obce do sklepa v Hlohovci dne 17. 11. 2012 pro 19 osob – cena
350,- Kč na osobu plus doprava.
Ad 6
Projednána a schválena zpráva z jednání finančního a kontrolního výboru konaného dne 25. 9.
2012. Bez závad.
Ad 7
12. 10. 2012 proběhne v Hroznatíně hasičské námětové cvičení, které spolufinancují obce. Se
členy SDH projednán průběh cvičení.
Ad 8
Diskuse.
Zasedání bylo zahájeno v 19.30 hod.a skončeno ve 21.30 hod.
V Hroznatíně dne 5. 10. 2012

Zapsala: Ing. Ludmila Jašová

Usnesení č 5/2012 z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 5. 10. 2012
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- smlouvu obce Hroznatín se Společností L. Svobody a Krajem Vysočina - výstavba
pamětního kamene L. Svobody,
- rozpočet na výstavbu a pamětního kamene L. Svobody,
- uspořádání mikulášské besídky dne 9. 12. 2012,
- uspořádání zájezdu obce do sklepa v Hlohovci dne 17. 11. 2012,
- zprávu z jednání finančního a kontrolního výboru konaného dne 25. 9. 2012,
Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
V Hroznatíně dne 5. 10. 2012

........................................................
Jana Uchytilová, starostka

...............................................................
Dana Pospíšilová, místostarostka
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