Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce H n a č o v,
konaného dne 23.června 2009.
Přítomni:dle prezenční listiny,omluven M.Havrda
Program: 1.Zahájení,kontrola usnesení,jmenování ověřitelů
2.Schválení závěrečného účtu
3.Změny v rozpočtu
4.Projednání připomínek k Jednacímu řádu
5.Stanovení prodejních cen obecních pozemků
6.Projednání nových podmínek vodovodní přípojky –„Banas“
7.Informace o ATC
8.Diskuse,usnesení závěr
1.Starosta zahájil jednání,přivítal přítomné a jmenoval ověřitele,p.Sudu Luboše a p.Sudu
Václava. Výměna krytu lampy veřejného osvětlení u Havrdů - je objednáno.
2.Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2008
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2008
s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá tato opatření:
- do účetnictví zahrnovat rozpočtová opatření.

Termín: průběžně

- vyřadit pozemky v pořizovací ceně .

Termín: září 2009

- pohledávky a závazky vykázat ve správní hodnotě.

Termín: září 2009

Proti schválení ZÚ – p.Majer,p.Šebesta
3.Změny v rozpočtu byly schváleny všemi zastupiteli.
4.Připomínky k Jednacímu řádu měli p.Majer a p.Šebesta.Starosta požádal oba zastupitele o
písemné vyjádření , a to do 30ti dnů.
5.Ceny obecních pozemků nebyly stanoveny.OZ schválilo pouze cenu obecních
pozemků,určených k zástavbě, a to cenou 250Kč/m2.Proti byl p.Majer.
6.OZ schválilo podmínky pro vedení vodovodní přípojky,o kterou požádal p.Banas. Vodovodní
přípojka se povede nejkratší možnou cestou po obecním pozemku, a to od vstupních vrat
p.Bejvančického k betonovému chodníku žadatele,tj. cca 40 m.Dále byla stanovena OZ kauce ve
výši 70 000,-Kč,pro případ nedodržení dalších podmínek,které budou stanoveny písemně
právním zástupcem obce.

7.Starosta informoval přítomné o stále probíhajícím soudním jednání týkající se nových
sociálek.
Informoval o potřebě zrekonstruovat přívody elektřiny do Marik a o vydatnosti a čistotě nového
vodního zdroje.
Usnesení:
Obecní zastupitelstvo ukládá:
-

vysekání porostu při obecní komunikaci ve směru k Relax areálu
zpracovat písemné připomínky k JŘ
zajistit cod ATC v nadcházející sezoně

Zapsala:Bartůšková
Ověřitelé: Suda Luboš …………………………………
Suda Václav…………………………………

Ing .Karel Toman,CSc.
starosta

V Hnačově dne 1.7.2009

