Zápis
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hnačov, konaného v úterý 28. března 2017 od
19ti hodin na obecním úřadě v Hnačově

Přítomni:

Zastupitelé: Milan Přerost, Jiří Šebesta, Václav Trnka, Jaroslav Přerost,
Tomáš Švec
Jana Maxová, Jaroslav Kroupa, Václav Maxa, Milan Špitalský - omluveni

Dále přítomni – dle prezenční listiny

Program:

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Prodej pozemků
5. Rozpočtové opatření č. 1/2017
6. Různé
7. Diskuse a závěr

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu - starosta Milan Přerost zahájil zasedání,
uvítal přítomné a určil zapisovatelkou zápisu Janu Soumarovou a ověřovateli zápisu pana
Josefa Sopka st. a paní Miluši Balogovou, dále konstatoval, že je přítomno 5 členů
zastupitelstva z celkového počtu 9 zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Návrh usnesení č. 17/1: Ověřovateli zápisu jsou určeni pan Josef Sopek st. a paní Miluše
Balogová, zapisovatelkou určena Jana Soumarová a zastupitelstvo je v nadpoloviční většině
všech členů zastupitelstva usnášeníschopné.
Výsledek hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 17/1 bylo schváleno.
2. Schválení programu - starosta přednesl program zasedání a zeptal se přítomných, zda chtějí
doplnit program.

Návrh usnesení č. 17/2: Zastupitelstvo obce schvaluje program stanovený na pozvánce.
Výsledek hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 17/2 bylo schváleno.
3. Kontrola usnesení - starosta přečetl usnesení z minulého zasedání a doložil jejich plnění.
4. Prodej pozemků - starosta seznámil přítomné s pozemkem, kterého se prodej týká a jehož
záměr byl vyvěšen.
Návrh usnesení č. 17/3: Zastupitelstvo obce schvaluje dle řádně zveřejněného záměru obce
prodej části pozemku par. č. 603/121 ostatní plocha podle zhotoveného geometrického plánu
č. 451-29/2016 vlastníkům přilehlého pozemku par. č. 603/67 za cenu 75% výměry pozemku
(371,5 m2) za 80,- Kč/m2 a zbylou část 25% výměry pozemku (123,5 m2) za cenu 50,- Kč/m2.
Výsledek hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 17/3 bylo schváleno.
Dále projevili zájem odkoupit pozemky: pan Dobijáš, pan Černý a pan Belinger. Tito chataři
už nás kontaktovali.
5. Rozpočtové opatření č. 1/2017 - účetní obce přednesla změny rozpočtu týkající se
rozpočtového opatření č. 1/2017.
Návrh usnesení č. 17/4: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 se
změnou v příjmech o 2.800,- Kč a ve výdajích o 51.790,- Kč.
Výsledek hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 17/4 bylo schváleno.
6. Různé – starosta informoval přítomné o žádosti o poskytnutí účelové dotace na zajištění
dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2017 v požadované částce 1.820,- Kč.
Návrh usnesení č. 17/5: Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelové finanční dotace
Plzeňskému kraji za účelem úhrady prokazatelné ztráty vzniklé dopravcům plněním závazků
veřejné služby v přepravě cestujících v požadované částce 1.820,- Kč.
Výsledek hlasování: PRO: 5

PROTI: 0

ZDRŽELI SE: 0

Usnesení č. 17/5 bylo schváleno.
Náklady na provoz ČOV za rok 2016 - starosta seznámil přítomné s výpočtem částek
přefakturovaných nákladů pro společnosti Friami a Relax areál za rok 2016. Výpočet je
přílohou zápisu.
7. Diskuse a závěr

Paní Baturčeková vznesla dotaz, zda by bylo možné provést opravu cesty k chatám. Starosta
přislíbil opravu pokud získá obrus ze stavby průtahu Zavlekova.
Pan Balog se zeptal, jak pokračuje zpracování územního plánu. Starosta mu odpověděl, že
územní plán zpracovává RNDr. Milan Svoboda. A byla podána žádost o dotaci na pořízení
nového územního plánu.
Na závěr starosta informoval přítomné o nově vybudované kompostárně v Plánici.
Starosta poděkoval přítomným a ukončil zasedání zastupitelstva obce.
Přílohy: prezenční listina, pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce, výpočet nákladů
na provoz ČOV za rok 2016.

V Hnačově dne 4.4.2017

Zapsala: Soumarová

Milan Přerost, starosta

Ověřovatelé: Josef Sopek st. ……………………………….

Miluše Balogová ……………………………..

