Z á p i s z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce H n a č o v, konaného dne 31.3.2008
Přítomni:Ing.Toman,P.Kučera,J.Maxová,A.Vopatová,J.Šebesta,A.Bartůšková
Nepřítomni:M.Havrda -omluven
J. Balog - neomluven
Program: 1.Zahájení,kontrola usnesení,jmenování ověřitelů
2.Informace o průběhu rekonstrukce v ATC
3.Návrh na prodej obecních pozemků kolem soukromých studní
4.Informace o dotacích
5.Projednání absencí zastupitelů
6.Informace o plánovaných akcích v ATC
7.Rekonstrukce budovy bývalého OÚ
8.Různé,diskuse,závěr
1. Starosta zahájil zasedání a jmenoval ověřitele - p.Vopatovou a p.Šebestu
2. Starosta informoval o průběhu rekonstrukce WC u restaurace v ATC a způsobu likvidace
stávajících sociálek.
3. Byl projednán způsob prodeje pozemků u soukromých studní.
4. Starosta informoval o získání dotací v celkové výši 350 000,-Kč.
5. OZ rozhodlo o pozastavení odměn zastupitele Baloga Josefa,z důvodu dlouhodobé
absence a nezájmu o dění v obci.
Hlasování se zdržel zastupitel M.Majer.
6. OZ rozhodlo o pronájmu pozemků a to:
- p.Pláničkovi V. - 300 m2
- p.Přerostovi M.- 500 m2
- p.Trnkovi V. ml. - 500 m2
vytýčených na pozemku č.281/1 za 1,-Kč/m2/rok.
7. OZ schválilo příspěvek na dovolenou pro dítě do 15ti let a/ 3000,-Kč - občan obce
b/ 1500,-Kč - pro dítě členky KŽ, které není občanem obce Hnačova.
8 .OZ schválilo návrh změny katastru obce /integrace rodiny Čínovcových č.p.17 Zavlekov
do obce Hnačov/.
9. Jednatelem firmy FRIAMI s.r.o. ,p.Majerem, bylo sděleno,.že odpadní voda z požární
nádrže je vypouštěna do drenážního systému.

10. Rekonstrukci bývalého OÚ provede firma Sládek -Plánice.

Usnesení: OZ ukládá starostovi:
- dokončit rekonstrukci WC u restaurace v ATC
- instalaci lampy veřejného osvětlení u Kroupů
- provedení rekognoskace terénu v okolí soukr.studní p.Kroupy a f.FRIAMI s.r.o.
a navržení plochy k prodeji
- vypracování nájemních smluv pro p.Pláničku,Přerosta a Trnku ml.
- uskutečnit změnu katastru
- dokončit rekonstrukci bývalého OÚ
- požádat f.FRIAMI s.r.o. o písemné vyjádření ke způsobu vypouštění požární
nádrže
Ověřitelé:A.Vopatová......................................
J.Šebesta........................................
V Hnačově 3.dubna 2008

CSc.
Zapsala:Bartůšková

Ing.Karel Toman,
starosta

