Z á p i s z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce
března 2012

H n a č o v, konaného dne 21.

Přítomni: dle prezenční listiny
Program: 1. Zahájení, určení ověřovatelů
2. Slib zastupitelů
3. Obecní pozemky /nepovolené skládky/
4. Diskuse, usnesení, závěr
1. Dle dohody mezi zastupiteli řídí zasedání Jiří Šebesta. Jiří Šebesta uvítal přítomné a určil
zapisovatelku Ivetu Voráčkovou a ověřovateli zápisu paní Helenu Havrdovou a pana Milana
Majera staršího.
2. Jiří šebesta přednesl slib zastupitelů a vyzval členy zastupitelstva ke složení slibu a stvrzení
jeho složení svým podpisem. Václav Trnka, Jana Maxová, Jaroslav Kroupa a Jiří Šebesta slib
složili. Dosavadní starosta Karel Toman odešel. Jiří Šebesta požádal o předání osvědčení
zastupitelů, ale vzhledem k tomu, že je dosavadní starosta odnesl s sebou, když odešel, se tak
nestalo. Po skončení slibu bylo konstatováno, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, protože ze
čtyř zastupitelů jsou čtyři přítomni.
3. Zastupitelstvo schválilo návrh o doplnění programu zasedání o tyto body:
- vyhrazení pravomoci zastupitelů
- pracovní porady a veřejná zasedání
- ATC (autokemp)
4. Vyhrazení pravomoci zastupitelů – veškeré pravomoci má doposud dosavadní starosta,
zastupitelstvo si vyhrazuje předkládání a schvalování veškerých rozhodnutí spadajících pod § 84
a 102 zákona o obcích, včetně projednání rozpočtového provizoria pro rok 2012.
Zastupitelstvo odsouhlasilo předložení návrhu rozpočtového provizoria a ostatních rozhodnutí
pro rok 2012 dosavadním starostou zastupitelstvu dne 16.4.2012.
5. Pracovní porady a veřejná zasedání – zastupitelstvo projednalo a schválilo frekvenci
pracovních porad (které se budou konat vždy týden před veřejným zasedáním) a veřejných
zasedání zastupitelstva. Nejbližší pracovní poradu zastupitelstvo určilo dne 16.4.2012 od 19ti
hodin v zasedací místnosti budovy obecního úřadu a veřejné zasedání, které svolá dosavadní
starosta, určilo zastupitelstvo na 25.4.2012 od 19ti hodin v zasedací místnosti budovy obecního
úřadu.
6. ATC – zastupitelstvo projednalo činnost ATC a jeho připravenost na sezonu v roce 2012, na
základě kterého přijalo usnesení, aby zastupující starosta předložil dne 16.4.2012 na pracovní

poradě: účetnictví ATC za roky 2008 – 2011 v podrobném členění nákladů a výnosů, podklady o
zajištění provozu restaurace v ATC, včetně nájemní smlouvy a výběrového řízení a zprávu o
zajištění a přípravě provozu ATC v roce 2012.
7. Obecní pozemky /nepovolené skládky/ - z důvodu předložení podkladů k tomuto bodu
dosavadním starostou, který byl nepřítomen, zastupitelstvo tento bod odložilo na další
zasedání.
8. Diskuze, závěr
Přílohy: prezenční listina, pozvánka na ustavující zasedání obecního zastupitelstva,
Slib zastupitelů
Pověření vedením veřejného ustavujícího zasedání
Zapsala:Voráčková
Jiří Šebesta
zastupitel
Ověřovatelé: Helena Havrdová
Milan Majer st.
V Hnačově dne 26.3.2012

