Zápis č. 1/2006 ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne
10. 3. 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: --

Program:
1. Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení rozpočtu obce na rok 2006
3. Zpráva o hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2005
4. Jubilantské a mikulášské balíčky
5. Žádost o příspěvek pro Oblastní charitu Třebíč
6. Projednání možností sečení trávy
7. Poplatek za školu
8. 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
Byl projednán a schválen rozpočet na rok 2006. Návrh rozpočtu byl vyvěšen od 20. 2. do 10.
3. 2006 na budově OÚ.
Ad 3
Starostka předložila zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 a závěrečný účet
obce za rok 2005 a seznámila zastupitele se způsobem odstranění zjištěných závad. Závěrečný
účet obce za rok 2005 byl vyvěšen od 20. 2. do 10. 3. 2006. Zpráva o výsledku hospodaření
bude vyvěšena od 10. 3. do 28. 3. 2006 na budově OÚ.
Ad 4
Zastupitelstvo obce schválilo zakoupení mikulášských balíčků pro děti v roce 2006 v hodnotě
50,- Kč na dítě. Současně schválilo zakoupení jubilantských balíčků v hodnotě 300,- Kč pro
p. Švihálkovou (80 let), p. Brodskou (75 let) a p. Kratochvíla (85 let).
Ad 5
ZO zamítlo z důvodu nedostatku financí žádost o příspěvek pro Oblastní charitu Třebíč.
V obci každoročně probíhá na tento účel Tříkrálová sbírka.
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Ad 6
Zastupitelstvo projednalo a schválilo uzavření dohody o provedení práce s p. Janem Kafkou
na sečení trávy a úklid obce.
Ad 7
Starostka seznámila zastupitele s výší poplatku na ZŠ a MŠ v Rudíkově, který činí 4.700,- Kč
na každého žáka.
Ad 8
Proběhla diskuse ke všem bodům.

Zasedání bylo zahájeno v 19.30 hod.a skončeno ve 21.30 hod.

V Hroznatíně dne 10. 3. 2006

Zapsala: Dana Pospíšilová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
konaného dne 10. 3. 2006

Zastupitelstvo obce bere na vědomí a schvaluje program jednání.
Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí a jednomyslně schvaluje:
- Rozpočet na rok 2006
- Závěrečný účet obce za rok 2005
- Zprávu o přezkoumání hospodaření za rok 2005 s výhradou
- Nákup jubilantských balíčků a mikulášských balíčků
- Uzavření dohody o provedení práce s p. Kafkou

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

Zastupitelstvo obce jednomyslně neschvaluje:
- poskytnutí příspěvku na provoz pro Oblastní charitu Třebíč

V Hroznatíně dne 10. 3. 2006
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