Z á p i s z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hnačov, konaného dne 12.
prosince 2012
Přítomni: dle prezenční listiny
Program: 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Řešení soudního sporu „sociálky“ v ATC
5. Kronika obce
6. Pronájem restaurace v ATC
7. Rozpočtové provizorium 2013
8. Možnosti využití ČOV pro zlepšení kvality
vody v rybníce
9. Stanovení způsobu úhrad za ubytování v ATC
10. Zpráva kontrolního výboru
11. Diskuse a závěr
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele - Jiří Šebesta zahájil zasedání
zastupitelstva, uvítal přítomné a navrhl ověřovateli zápisu pana Josefa Sopka staršího a paní
Annu Vopatovou. Jako zapisovatelku určil Ivetu Voráčkovou. Zastupitelstvo tento návrh
schválilo 3 hlasy.
2. Schválení programu - Jiří šebesta se zeptal přítomných na doplnění programu. Návrh
usnesení zastupitelstva, že se bude řídit daným programem schválen 3 hlasy.
3. Kontrola usnesení – starosta Jiří Šebesta přečetl usnesení ze zápisu ze dne 24. října 2012 a
doložil jejich plnění
4. Řešení soudního sporu „sociálky“ v ATC – Jiří Šebesta podal zprávu o situaci a současném
stavu soudního sporu, situaci o fyzickém stavu podal Ing. Hruška. Dle názoru zastupitelstva a
občanů byl návrh usnesení o ukončení soudního sporu za podmínek dohodnutých dne
19.11.2012 přijat 3 hlasy.
Zastupitelstvo ukládá starostovi připravit písemné podklady, řádnou smlouvu o dílo, popřípadě
smlouvu o smlouvě budoucí s jednotlivými podmínkami a termíny opravných prací a povinností
platebních stran, popřípadě vznést opravné prostředky vůči znalcům, kteří Obec Hnačov
poškodili (pan Lang).

5. Kronika obce – starosta Jiří Šebesta informoval o kronice obce. Návrh usnesení zastupitelstva
obce, jež pověřuje vedením kroniky pana Tomáše Švece byl přijat 3 hlasy.
6. Pronájem restaurace v ATC – Jiří Šebesta informoval o pronájmu restaurace v autokempu,
seznámil přítomné s podmínkami nového výběrového řízení. Návrh usnesení zastupitelstva na
pronájem restaurace v ATC od roku 2013 byl přijat 3 hlasy.
Zastupitelstvo ukládá starostovi vypovědět stávající nájemní smlouvu a vypsat řádné výběrové
řízení na pronájem restaurace v ATC od roku 2013, při výběru vhodného nájemce bude
přihlíženo k podmínkám, které jsou součástí výběrového řízení (viz.příloha)
7. Rozpočtové provizorium 2013 – Jiří Šebesta přednesl a vysvětlil základní body rozpočtového
provizoria na rok 2013. Předložený návrh rozpočtového provizoria byl schválen 3 hlasy.
8. Možnosti využití ČOV pro zlepšení kvality vody v rybníce – návrh usnesení na schválení
bezplatného využití ČOV pro zájemce, jejichž odpadní vody by jinak mohli ohrožovat kvalitu
vody v Hnačovském rybníce, dle možností kapacity ČOV byl schválen 3 hlasy.
9. Stanovení způsobu úhrad za ubytování v ATC – starosta Jiří Šebesta seznámil přítomné se
změnou způsobu rezervací a úhrad za ubytování v autokempu od roku 2013. Návrh usnesení
zastupitelstva, že úhrady za ubytování v ATC zajišťované způsobem rezervace budou
požadovány do 30 dnů od potvrzení objednávky z počátku roku, formou 50% zálohy a v případě
nedodržení této podmínky bude rezervace považována za zrušenou a uvolněný termín bude
nabídnut jinému zájemci byl přijat 3 hlasy.
10. Zpráva kontrolního výboru – Jaroslav Kroupa přednesl zprávu kontrolního výboru.
11. Diskuse a závěr – starosta informoval o zásobníku projektů pro Mikroregion a požádal
přítomné o návrhy.
Jiří Šebesta poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce.
Přílohy: prezenční listina, pozvánka na ustavující zasedání obecního zastupitelstva
Zapsala: Voráčková
Jiří Šebesta, starosta
Ověřovatelé: Josef Sopek st.
Anna Vopatová

