Zápis č. 7/2012 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 20. 11. 2012
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.
Přítomni: Jana Uchytilová, Ludmila Jašová, Josef Trojan, Jan Večeřa, Dana Pospíšilová
Radek Štveráček, Ladislav Kremláček
Omluveni: -Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: občané obce
Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Řešení dodávky pitné vody
3. Informace o opravě silnice Hroznatín – křižovatka Bochovice - Benetice
4. Informace o dostavbě pamětního kamene L. Svobody
5. Pozvánka na Setkání u rodného domu L. Svobody dne 24. 11. 2012
6. Pozvánka na Mikulášské posezení s nadílkou dne 9. 12. 2012
7. Akce plánované na rok 2013
8. Diskuse
Ad 1
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 18.00 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 starostka a místostarostka.
K předloženým návrhům nebyly vzneseny žádné návrhy ani protesty. Provedeným
hlasováním byly návrhy schváleny jednomyslně všemi hlasy.
Ad 2
Občané obce byli seznámeni s aktuální situací ohledně odběru pitné vody v obci a s nutností
montáže vodoměrů do jednotlivých domácností. Montáž vodoměrů proběhne na konci
listopadu. Náklady na zakoupení a základní montáž vodoměru uhradí obec, ostatní náklady
hradí občané sami.
Ad 3
Přítomní občané byli seznámeni s aktuální situací ohledně opravy silnice směr Hroznatínkřižovatka Bochovice-Benetice.
Ad 4
Občané informováni o dostavbě pamětního kamene L. Svobody a o předběžném termínu jeho
odhalení v dubnu 2013.
Ad 5
Pozvání na Setkání u rodného domu L. Svobody dne 24. 11. 2012.
Ad 6
Pozvání na Mikulášskou besídku s nadílkou dne 9. 12. 2012 – seznámení s programem.
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Ad 7
Občané seznámeni s plánovanými akcemi v roce 2013.
Ad 8
Diskuse.

Zasedání bylo zahájeno v 18.00 hod.a skončeno ve 20.00 hod.

V Hroznatíně dne 20. 11. 2012

Zapsala: Dana Pospíšilová
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