Zápis č. 3/2013 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 28. 6. 2013
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, Dana Pospíšilová, Ludmila Jašová, Jan Večeřa, Josef Trojan,
Radek Štveráček, Ladislav Kremláček,
Omluveni: -Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: -Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Předložení zprávy z přezkoumání hospodaření obce a závěrečný účet obce, účetní
závěrka
3. Zpráva z jednání finančního a kontrolního výboru
4. Žádost o odprodej pozemku – p. Mgr. Stanislav Molák
5. Smlouva s firmou Vera – program Flexi – spisová služba
6. Zakoupení nové trampolíny
7. 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 p. místostarostka a starostka.
K předloženým návrhům nebyly vzneseny žádné návrhy ani protesty. Provedeným
hlasováním byly návrhy schváleny jednomyslně všemi hlasy.
Ad 2
Zastupitelstvo projednalo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. ZO
projednalo závěrečný účet obce a účetní závěrku. Zpráva a závěrečný účet přijata bez výhrad.
Účetní závěrka schválena bez výhrad.
Byla předána žádost o provedení přezkoumání hospodaření v příštím roce.
Zpráva, závěrečný účet a účetní závěrka vyvěšena na úřední desce a elektronické úřední desce
obce: 12. 6. 2013, sňata 27. 6. 2013.
Ad 3
ZO projednalo a schválilo zprávu z jednání finančního a kontrolního výboru konaného dne
20. 6. 2013.
Ad 4
ZO projednalo a schválilo odprodej pozemku p. Mgr. Stanislavu Molákovi – předzahrádka
domu o výměře 103 m², p.č. 1642/7. Dohodnutá cena je 20,- Kč/m².
Ad 5
ZO projednalo a schválilo smlouvu s firmou VERA na nákup programu na spisovou službu
Flexi.
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Ad 6
ZO schválilo zakoupení nové trampolíny pro děti.
Ad 7
Diskuse
Zasedání bylo zahájeno v 19.30 hod.a skončeno ve 21.30 hod.
V Hroznatíně dne 28. 6. 2013

Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení č. 3/2013 z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 28. 6. 2013

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce, závěrečný účet obce za rok 2012 a
účetní závěrku – přijato bez výhrad.
- Zprávu z jednání finančního a kontrolního výboru
- Prodej pozemku p. Mgr. Stanislavu Molákovi – předzahrádka domu, p.č. 1642/7.
- Smlouvu s firmou VERA na nákup programu na spisovou službu Flexi.
- Zakoupení nové trampolíny pro děti.

Výsledek hlasování: 7 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
V Hroznatíně dne 28. 6. 2013

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

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