Výsledky projednání zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 24.9.2013 v Hnačově:
Usnesení č.13/1: Ověřovateli zápisu jsou určeni slečna Nikola Maxová a pan Václav Trnka, zapisovatelkou
určena Iveta Voráčková a zastupitelstvo je v nadpoloviční většině všech členů zastupitelstva usnášeníschopné.
Usnesení č.13/2: Zastupitelstvo schvaluje program stanovený na pozvánce.
Usnesení č.13/3: Zastupitelstvo obce stanovuje výši nájemného za dvanáctileté užívání pozemku par.č.271/2
a částí pozemků par.č.262/7 a 262/8 o celkové výměře 2 343 m2 na částku 500,- Kč za 1 hektar pronajatého
pozemku za jeden kalendářní rok, zaokrouhleno na částku 1.500,- Kč.
Zastupitelstvo obce stanovuje cenu pro odprodej pozemků par.č.271/2 a částí pozemků par.č.262/7 a 262/8 na
částku 10,- Kč/m2. Částky představují hodnoty v místě a čase obvyklé.
Usnesení č.13/4: Zastupitelstvo obce přijímá k nápravě zjištěných nedostatků tato opatření:
K bodu 1) Starosta zabezpečí, že zápisy ze zasedání ZO budou mít všechny zákonem stanovené
náležitosti, tj. budou obsahovat počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání
zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení, podpisy starosty nebo místostarosty a
určených ověřovatelů, včetně data vypracování zápisu.
K bodu 2) Starosta zajistí, aby podání občanů obce byla vyřizována vždy orgánem k tomu příslušným a ve
lhůtě stanovené zákonem.
K bodu 3) Starosta zajistí vedení evidence všech právních předpisů, které obce vydala, s předepsanými
údaji (číslo a název právního předpisu, datum jeho schválení, datum nabytí jeho platnosti, datum nabytí
jeho účinnosti, popřípadě i datum pozbytí jeho platnosti) a zpřístupní ji na obecním úřadě a dále zajistí
pravidelné kontrolování aktuálnosti údajů evidence právních předpisů.
K bodu 4) Starosta bude do budoucna dbát na to, aby všechny právní předpisy, které obec vydala, byly
přístupny na obecním úřadě.
K bodu 5) Starosta zajistí, že bude veden soubor povinně zveřejňovaných informací podle § 5 odst. 1 InfZ
a zveřejní ho v sídle obce na místě, které je všeobecně přístupné a bude pravidelně kontrolována úplnost
a aktuálnost povinně zveřejňovaných informací a určí osobu odpovědnou za plnění tohoto úkolu.
K bodu 6) Starosta i nadále zajistí zpřístupnění v úředních hodinách veškeré OZV, které obce vydala a
zpracování a zpřístupnění seznamu hlavních dokumentů obce a pravidelné kontrolování úplnosti a
aktuálnosti seznamu hlavních dokumentů a dostupnosti vydaných právních předpisů.
K bodu 7) Starosta zabezpečí doplnění informací zveřejňovaných způsobem umožňujícím dálkový přístup
a to ve struktuře a s údaji požadovanými vyhláškou č.442/2006 Sb. a bude pravidelně kontrolovat úplnost a
aktuálnost povinně zveřejňovaných informací způsobem umožňujícím dálkový přístup a určí osobu
odpovědnou za plnění tohoto úkolu.
K bodu 8) Starosta zajistí zpracování a zveřejnění, byť s časovým zpožděním, výroční zprávu o činnosti
v oblasti poskytování informací za uplynulý rok a to ve struktuře stanovené zákonem a dále zajistí
zpracování výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za uplynulý rok vždy v termínu a ve
struktuře dle zákona.
Plnění tohoto usnesení, které bude zveřejněno na úřední desce po dobu min.15 dnů, bude doloženo na příštím
veřejném zasedání ZO. Jeho následné dodržování pak bude probíhat v součinnosti jak s kontrolním výborem,
tak se zastupiteli samotnými.
Usnesení č.13/5: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodat části pozemku par.č.603/1 a část pozemku
par.č.573 jednotlivým žadatelům v rozsahu dle přiložených geometrických plánů a nákresů. Při prodeji částí
těchto pozemků se bude obec držet dosud platných cenových tarifů, tedy 80,- Kč/m2, v případě minimální
atraktivity pozemku par.č.603/107 dle přiloženého geometrického plánu o výměře 132 m2 se cena snižuje na
50,- Kč/m2.
Usnesení č.13/6: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce prodat část pozemku par.č.36/1 a 695/1 dle
přiloženého geometrického plánu pro účel vybudování hřiště. Cena byla stanovena na 80,- Kč/m2.
Usnesení č.13/7: Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce odkoupit pozemek pod „loděnicí“ st.par.č. 254
v k.ú. Hnačov (zastavěná plocha) o výměře 61 m2 za cenu 150,- Kč/m2.
Usnesení č.13/8: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Oblastní charitě Klatovy ve
výši 2.000,- Kč.
Usnesení č.13/9: Zastupitelstvo obce schvaluje zahájení terénních úprav v ATC Hnačov.

Usnesení č.13/10: Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2012 s výhradou nedostastů uvedených ve zprávě a přijímá toto opatření:
- místní poplatky ze psů budou
předepisovány vždy,
- prodané zboží bude účtováno dle účelu použití, na který bylo vydáno ze skladových zásob.
Usnesení č.13/11: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.2013 se změnou v příjmech o
339.570,- Kč a ve výdajích o 261.392,- Kč.
V Hnačově dne 1.10.2013
Jiří Šebesta
starosta

Milan Přerost
místostarosta

