Zápis č. 4/2009 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne
25. 9. 2009
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, Martin Švec, Jan Večeřa,
Josef Mejzlík
Omluveni: Josef Trojan
Dále byli na jednání ZO přítomni hosté: -Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Víceúčelové hřiště na návsi - informace
3. CzechPOINT
4. Územní plán
5. Zápis z kontroly kontrolního výboru
6. Žádost p. Marie Jašové o opravu kanalizace před čp. 19
7. Předběžná nabídka firmy ZEPAS, s.r.o. - dílna
8. Silnice Rudíkov – Hroznatín
9. Protiradonová kontrola
10. Diskuse

Ad 1
Jednání zastupitelstva obce zahájila starostka obce v 20.00 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 místostarostka a starostka.
K předloženým návrhům nebyly vzneseny žádné návrhy ani protesty. Provedeným
hlasováním byly návrhy schváleny jednomyslně všemi hlasy.
Ad 2
Zastupitelé seznámeni s projektovou dokumentací na víceúčelové hřiště na návsi – možnost
nahlédnutí. V současné době se vyřizuje stavební povolení, hned poté budou započaty práce.
ZO projednalo a schválilo provedení akce firmou IN-Stav Třebíč.
ZO projednalo a schválilo z důvodu bezpečnosti odstranění kovového kolotoče a dvou
kovových houpaček s tím, že v roce 2010 obec požádá o dotace z Programu obnovy venkova
na dovybavení dětského hřiště včetně hracích prvků pro děti.
Ad 3
ZO seznámeno s novou výpočetní technikou pořízenou na zřízené pracoviště CzechPOINT.
Rovněž seznámeno s finanční stránkou akce. Možnost nahlédnutí do smluv s dodavatelem
Ing. Bohumírem Pospíšilem.
ZO projednalo a schválilo možnost zabezpečení budovy OÚ – případnou možnost čerpání
dotací v roce 2010.
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Ad 4
ZO projednalo a schválilo podání žádosti o vydání územního plánu v roce 2010 a v případě
možnosti i podání žádosti o dotace na tuto akci.
Ad 5
Zastupitelstvu obce předložen zápis z kontroly kontrolního výboru konané dne 20. 9. 2009 –
bez závad.
Ad 6
Projednána žádost paní Marie Jašové o opravu kanalizace na obci před čp. 19 (žádost byla
pouze ústní). ZO projednalo možnosti opravy kanalizace a vzhledem k finanční a technické
náročnosti nedospělo zatím k žádnému řešení.
Ad 7
Projednána předběžná nabídka firmy ZEPAS, s.r.o. Rudíkov ohledně prodeje dílny
v Hroznatíně – ZEPAS, s.r.o. přednostně nabídne dílnu obci. ZO projednalo další možné
řešení. Jde jen o předběžné jednání, firma nadále bude dílnu využívat. ZO tedy zatím o věci
nebude rozhodovat.
V souvislosti s tímto problémem nebude zatím řešeno zavedení pitné vody do budovy
obecního úřadu.
Ad 8
ZO seznámeno se stanoviskem Krajského úřadu kraje Vysočina – odklad opravy komunikace
Rudíkov – Hroznatín.
Ad 9
Na obci proběhla kontrola z protiradonového úřadu MŽP – ZO seznámeno s kladným
výsledkem kontroly.
Ad 10
Diskuse ke všem bodům.

Zasedání bylo zahájeno v 20.00 hod.a skončeno ve 22.00 hod.

V Hroznatíně dne 25. 9. 2009

Zapsala: Dana Pospíšilová
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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 25. 9. 2009
Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Výstavbu víceúčelového hřiště na návsi firmou IN-Stav Třebíč
- Odstranění kovového kolotoče a dvou kovových houpaček na návsi
- Dovybavení víceúčelového a dětského hřiště hracími prvky – využití dotace z POV
v roce 2010
- Instalaci zabezpečovacího zařízení na obecním úřadě – v případě možnosti podání
žádosti o dotaci na tuto akci
- Podání žádosti o vydání územního plánu
- Zprávu o průběhu kontroly kontrolního výboru

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

V Hroznatíně dne 25. 9. 2009

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

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