Z á p i s z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hnačov, konaného dne 24. října
2012
Přítomni: dle prezenční listiny
Program: 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Schválení programu
3. Situace obce k 9.11.2012
4. Obnovení nájemní smlouvy (loděnice)
5. Kronika obce
6. Změna úředních hodin
7. Diskuse, závěr
1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele - Jiří Šebesta zahájil zasedání
zastupitelstva, uvítal přítomné a navrhl ověřovateli zápisu pana Tomáše Švece a paní Jaroslavu
Baturčekovou. Jako zapisovatelku určil Ivetu Voráčkovou. Zastupitelstvo tento návrh schválilo 3
hlasy.
2. Schválení programu - Jiří šebesta doplnil program o bod kontrola usnesení a opravu tiskové
chyby na pozvánce. Návrh usnesení zastupitelstva, že se bude řídit doplněným a upraveným
programem v tomto pořadí: 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, 2. Schválení
programu, 3. Kontrola usnesení 4. Situace obce k 9.10.2012, 5. Obnovení nájemní smlouvy
(loděnice), 6. Kronika obce, 7. Změna úředních hodin, 8. Diskuse a závěr, zastupitelstvo
odsouhlasilo 3 hlasy.
3. Kontrola usnesení – starosta Jiří Šebesta přečetl usnesení ze zápisu ze dne 13. srpna 2012 a
doložil jejich plnění
4. Situace obce k 9.11.2012 – Jiří Šebesta informoval o průběhu předání úřadu starosty, situaci
v čističce odpadů, autokempu, restauraci v autokempu, vyplaceném odstupném Ing.Karlu
Tomanovi, ukončení práce paní Bartůškové na podatelně a průběhu voleb do Krajského
zastupitelstva, které se konaly 12.-13.října 2012. Účetní Iveta Voráčková informovala o
hospodaření v ATC Hnačov a hospodářském výsledku ke dni 30.9.2012.
5. Obnovení nájemní smlouvy (loděnice) – starosta Jiří Šebesta přečetl žádost a vysvětlil situaci
ohledně žadatelů k nájmu pozemků v ATC kolem loděnice. Návrh usnesení zastupitelstva obce,
že se v současné době nenalézá žádný důvod, který by bránil pronájmu části pozemků obce
potřebných k provozování sportovního klubu (loděnice) v ATC Hnačov a v případě uzavření
nájemní smlouvy s platností maximálně do 31.10.2014, kdy bude možné požádat o její
prodloužení nebo uzavřít novou smlouvu, bude obec Hnačov garantovat výši nájemného 6.000,Kč za každou letní provozní sezónu, zastupitelstvo schválilo 3 hlasy.

6. Kronika obce – starosta Jiří Šebesta informoval o kronice obce, jejímž vedením zatím nebyl
nikdo pověřen.
7. Změna úředních hodin – Návrh usnesení zastupitelstva obce, že schvaluje tyto úřední hodiny:
úterý 16:00 – 18:00 a středa 9:00 – 11:00 s platností od 6.11.2012 byl schválen 3 hlasy.
8. Diskuse a závěr – starosta informoval o konání valné hromady honebního společenství dne
4.listopadu 2012 v Plánici – Návrh zastupitelstva k pověření starosty Jiřího Šebesty
k zastupování obce na valné hromadě honebního společenstva v Plánici byl schválen 3 hlasy.
Starosta informoval o stavu a příčině znečištění vody v rybníce Hnačov a přednesl možný návrh
částečného zamezení dalšího znečišťování.
Na žádost Jaroslavy Šebestové jí byl svěřen klíč od kapličky v Hnačově.
Na žádost Ivety Voráčkové jednající za Svaz žen Hnačov byl schválen návrh zastupitelstva nákup
vánočních kolekcí pro děti do 15 let s trvalým pobytem v obci Hnačov 3 hlasy.
Přílohy: prezenční listina, pozvánka na ustavující zasedání obecního zastupitelstva,
Zapsala: Voráčková
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