Zápis č. 1/2009 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne
13. 2. 2009
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, Dana Pospíšilová, Ludmila Jašová, Martin Švec, Jan Večeřa,
Josef Trojan
Omluveni: Josef Mejzlík
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: -Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Program Obnovy venkova – vyúčtování za rok 2008, žádost na rok 2009
3. Návrh rozpočtu na rok 2009, příspěvek pro obec Rudíkov, pořízení vozíku pro
hasiče
4. Zřízení pracoviště CzechPOINT
5. Odpady
6. Zpráva z jednání kontrolního výboru
7. Příspěvek - životní jubilea, pro zemřelé občany
8. Nabídky firmy Trojan – kniha leteckých snímků
9. Žádost Charity Třebíč o příspěvek
10. 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
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
Starostka předložila vyúčtování POV za rok 2008. Požádala o dotace z Programu Obnovy
venkova na rok 2009. Dotace bude využita na stavbu malého dětského hřiště na návsi.
Celkové náklady na akci se odhadují na 250 tisíc Kč, z toho požadovaná dotace činí 60%,
tedy 150 tisíc Kč.
Ad 3
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2009 – příjmy a výdaje činí 887 tisíc Kč.
Vyvěšeno na úřední desce: 27. 1. 2009, sňato 10. 2. 2009.
Příspěvky na financování ZŠ činí v roce 2009 celkem 100.300,- Kč (pevně stanovená částka
5.900,- Kč na každé dítě v MŠ i ZŠ).
Obec Rudíkov žádá ostatní obce o příspěvek na úhradu zbývající částky na zateplení školy ve
výši 10 – 30 tisíc Kč. Zastupitelstvo schválilo příspěvek z rozpočtu obce ve výši 17 tisíc Kč,
tj. 1.000,- Kč na každé dítě.
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Projednána žádost předsedy hasičů o příspěvek na dovybavení a modernizaci hasičské
zbrojnice. Schválen příspěvek ve výši 45 tisíc Kč na pořízení vozíku od firmy Vezeko Velké
Meziříčí.
V roce 2009 byly navýšeny výdaje obce na odpadové hospodářství.
Ad 4
Od 1. 7. 2009 nabývá platnosti zákon č. 300/2008 Sb. O elektronické komunikaci a využívání
datové schránky. Datové schránky jsou pro obce povinné. Projednány nabídky firem Galileo
Corp. a Auto Cont a firmy Zdeněk Souček Rudíkov. Obec požádá o dotace z Integrovaného
operačního programu EU prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR. Zastupitelstvo obce
schválilo „Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na pořízení nového kontaktního místa
CzechPOINT.
Ad 5
Od roku 2009 klesla výkupní cena vytříděného odpadu na minimum – obec bude platit za
svoz 1 ks kontejneru 98,- Kč. ZO shválilo zrušení příspěvku obce na popelnici pro občany ve
výši 250,- Kč na rok, a to s účinností od roku 2010. Příspěvek na rok 2009 je již zaplacen.
Ad 6
Zastupitelstvu obce předložena zpráva z jednání kontrolního výboru konané 10. 2. 2009 – bez
závad.
Ad 7
Schválen příspěvek na balíček pro jubilanty ve výši 300,- Kč na každého. V tomto roce jedná
se o p. Josefa Mejzlíka a p. Matouškovou. Rovněž schválen příspěvek ve výši 300,- Kč na
zakoupení kytice pro zemřelé občany obce.
Ad 8
Předložena nabídka firmy Trojan Velké Meziříčí. Firma nabízí letecké snímky obce –
zveřejnění v chystané knize leteckých snímků obcí Třebíčska. Příspěvek na obec činí 3.000,Kč bez DPH. ZO schválilo úhradu tohoto příspěvku a zapojení se do projektu.
Ad 9
Projednána žádost Charity Třebíč o dobrovolný příspěvek na provoz. ZO neschvaluje
poskytnutí příspěvku. V naší obci pravidelně probíhá Tříkrálová sbírka pro tento účel.
Ad 10
Diskuse ke všem bodům.

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

V Hroznatíně dne 13. 2. 2009

Zapsala: Dana Pospíšilová

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 13. 2. 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Rozpočet na rok 2009
- Příspěvek pro obec Rudíkov ve výši 17 tisíc Kč
- Příspěvek pro Sdružení dobrovolných hasičů ve výši 45 tisíc Kč
- Schvaluje „Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na pořízení nového
kontaktního místa CzechPOINT
- Zrušení příspěvku obce pro občany na popelnici - od roku 2010 (250,- Kč na kus)
- Zprávu o průběhu jednání kontrolního výboru
- Příspěvek na balíček pro jubilanty ve výši 300,- Kč a příspěvek na zakoupení kytice
pro zemřelé občany obce ve výši 300,- Kč
- Nabídku firmy Trojan na zhotovení leteckých fotografií obce a úhradu 3.000,- Kč (bez
DPH) na tento projekt

Výsledek hlasování: 6 hlasů pro, proti 0, zdrželi se 0.
Zastupitelstvo obce jednomyslně neschvaluje:
- poskytnutí dobrovolného příspěvku na provoz Charity
Výsledek hlasování: 0 hlasů pro, proti 6, zdrželi se 0.

V Hroznatíně dne 13. 2. 2009

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

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