Zápis č. 5/2006 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne
7. 12. 2006
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: Pospíšil Josef st.

Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Seznámení zastupitelů s chodem a hospodařením obce
3. Jednací řád
4. Volba členů finančního a kontrolního výboru
5. Informace ze schůze Sdružení pro plynofikaci v Budišově dne 4. 12. 2006
6. Odpady – svoz, financování
7. Povolení skácení lípy na návsi
8. Mikulášské a jubilantské balíčky
9. Odměny zastupitelů
10. Plány na volební období 2006-2010
11. Možnost využití dotací z programu Obnovy venkova pro rok 2007
12. Projednání rozpočtového provizoria na rok 2007 a změn v rozpočtu
13. Provedení inventarizace za rok 2006
14. 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
Členové zastupitelstva byli seznámeni s chodem a hospodařením obce, s výší obecního
rozpočtu.
Ad 3
Starostka přečetla návrh jednacího řádu. Byly vzneseny připomínky, doplnění a nový jednací
řád byl schválen.
Ad 4
Proběhla volba členů finančního a kontrolního výboru.
Finanční výbor: předseda Ing. Ludmila Jašová
členové: Martin Švec, Josef Trojan
Kontrolní výbor: předseda: Josef Mejzlík
členové: Jan Večeřa, Tomáš Večeřa (není členem zastupitelstva obce)
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Ad 5
Starostka seznámila členy ZO s výsledky schůze Sdružení pro plynofikaci Budišovsko, která
proběhla v Budišově dne 4. 12. 2006. Jednalo se o splacení pokuty za nedodržení podmínek u
zavedení plynofikace – všechny obce splatily svůj podíl. Obec Hroznatín na splacení svého
podílu použila úvěr u České spořitelny ve výši 65.325,- Kč. Podmínky úvěru – úrok ve výši
3,5%, 2 splátky: tj. do 31. 10. 2007 30.000,- Kč a do 31. 10. 2008 35.325,- Kč.
Ad 6
Seznámení s podmínkami a financováním svozu odpadů firmou Esko-T Třebíč. Obec
Hroznatín využívá kombinovaného svozu odpadů, tj. 42x ročně. Schválena dosavadní výše
příspěvku od obce občanům ve výši 250,- Kč ročně na rodinu.
Ad 7
Projednána žádost Marie a Stanislava Štveráčkových a Josefa a Jaroslavy Pospíšilových o
skácení lípy na návsi – na pozemku rodiny Štveráčkovy. Rozhodnutí o možném skácení lípy
je plně v kompetenci obce. Zastupitelstvo žádost jednoznačně schválilo za podmínky
spolupodílení rodiny Štveráčkovy a Pospíšilovy na úpravě – vysázení stromků na návsi.
Ad 8
Projednáno a schváleno zakoupení milulášských balíčků pro děti v roce 2007 v hodnotě 40 až
50,- Kč a jubilantských balíčků pro občany od 70 let (přeje se vždy po 5 letech) v hodnotě
300,- Kč (konkrétně v roce 2007 pro paní Kafkovou – 90 let a paní Kratochvílovou – 80 let).
Ad 9
Projednány a schváleny odměny zastupitelů a plat účetní obce. Výše odměn a platu se
nemění, zůstává ve výši:
starostka ve výši 2000,- Kč hrubého, tj. 1.500,- Kč čistého,
místostarostka ve výši 1000,- Kč hrubého, tj. 850,- Kč čistého,
ostatní zastupitelé se vzdali nároku na odměnu,
plat účetní zůstává ve výši 1.500,- Kč čistého měsíčně.
Zastupitelstvo nově schválilo možnost čerpání náhrady na cestovné.
Ad 10
Zhodnocení předchozího volebního období a následné projednání plánu obce na volební
období 2006-2010.
Ad 11
Projednána možnost čerpání dotací z Programu obnovy venkova pro rok 2007. Dohodnuto, že
dotace budou čerpány na opravu místní komunikace. ZO jednomyslně schválilo podání
žádosti o dotaci.
Ad 12
Bylo schváleno rozpočtové provizorium. Obec bude do doby schválení rozpočtu na rok 2007
hospodařit měsíčně s výší 1/12 rozpočtu na rok 2006, které bylo vyvěšeno na budově OÚ od
15. 11. 2006 do 7. 12. 2006. Starostka předložila změny v rozpočtu. Rozpočet byl upraven o
15.200,- Kč.
Ad 13
Starostka vydala pokyn k provedení inventarizace majetku obce. Inventarizace proběhne ve
dnech 19. a 20. 1. 2007.
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Ad 14
Diskuse k výše uvedeným bodům.

Zasedání bylo zahájeno v 19.30 hod.a skončeno ve 22.00 hod.

V Hroznatíně dne 7. 12. 2006

Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 7. 12. 2006

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Jednací řád obce pro volební období 2006-2010
- Vobu členů finanční a kontrolní komise
- Příspěvek na financování svozu odpadů ve výši 250,- Kč na rodinu
- Žádost o skácení lípy na návsi – pozemek rodiny Štveráčkových
- Financování mikulášských balíčků pro děti v roce 2007 v hodnotě 40-50,- Kč na dítě a
zakoupení dárkových balíčků pro jubilanty starší 70 let v hodnotě 300,- Kč z rozpočtu
obce
- Výši odměny starostce, místostarostce obce, výši platu účetní obce a možnost čerpání
náhrady na cestovné
- Podání žádosti o dotace z programu Obnovy venkova na rok 2007 na opravu místní
komunikace
- Rozpočtové provizorium na rok 2007 a změny v rozpočtu
- Pokyn k provedení inventur

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.

V Hroznatíně dne 7. 12. 2006
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