Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č. 8/2011
Datum konání: 14.12.2011
Čas konání: 17. 30 hodin
Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu
Počet členů: 9

Zastupitelstvo projednalo a schválilo:
1) Smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Hartvíkovice jako
vlastníkem pozemku p. č. 3972 a společností E.ON ČR, která vlastní přípojku NN k rod.
domku p. Korčeka Aleše. Věcné břemeno se zřizuje úplatně ve výši 2000 Kč.
9 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2) Pověření rady ke schválení všech rozpočtových opatření, tj. těch, které musí být přijaty
v průběhu roku ihned po obdržení (dotace) a nelze čekat na příští zasedání zastupitelstva i
těch běžných opatření, které vyplynou v průběhu roku.
9 pro – 0 proti – 0 zdržel se
3) Hospodaření obce dle rozpočtového provizoria od 1. 1. 2012 do schválení rozpočtu na r.
2012, tj. do výše 1/12 měsíčně z rozpočtu na rok 2011. Příspěvkové organizaci budou hrazeny
běžné provozní výdaje do výše 1/12 rozpočtu z roku 2011 na kalendářní měsíc. Rozpočet na
r. 2012 bude sestaven v rozsahu paragrafy, položky.
9 pro – 0 proti – 0 zdržel se
4) Vydání příkazu starosty k provedení inventarizace majetku obce k 31. 12. 2011 dle
směrnice o inventarizaci.
Zastupitelstvo bere na vědomí:
Ad1) Kontrolu ČIŽP, oblastního inspektorátu Havlíčkův Brod, která byla provedena dne 1.
11. 2011 na základě ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb. zákona o odpadech a
zák. č. 552/1991 Sb. o státní kontrole.
Ad2) Způsob hlášení o produkci s nakládání s odpady – smlouva s firmou ESKO-T s. r. o.
Ad3) Smlouvu mezi obcí a firmou ESKO-T s. r. o. o ukládání odpadů na sběrném dvoře ve
Studenci za poplatek 140,. Kč za jednu návštěvu pro občany obce. Jedná se o odpady, které
nelze uložit do kontejnerů na tříděný odpad v obci nebo odpadových nádob v domácnostech.
Ad4) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce, které provedl KÚ Vysočina, odbor
kontroly dne 29. 11. 2011. Při dílčím přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Ad5) Zápis z jednání kontrolního výboru dne 17.5.2011 a 18. 11. 2011
Ad6) Zápis z jednání finančního výboru dne 3. 6. 2011 a 17. 10. 2011
Ad7) Zápis z provedené kontroly hospodaření v základní a mateřské škole dne 24.11.2011
Fin. prostředky na provoz školy byly použity účelně a hospodárně.

Ad8) Zápis ze zasedání rady obce dne 23. 11. 2011
Ad9) Kanalizace l. etapa a ČOV – kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne 13. 10.
2011, stavba byla předána do užívání. Ministerstvo zemědělství definitivně přiznává dotaci
na 1. etapu kanalizace a ČOV.
Ad10) Kanalizace 2. etapa – Kolaudační řízení proběhlo dne 15. 11. 2011, kolaudační
rozhodnutí bylo vydáno 9. 12. 2011. Po nabytí právní moci bude stavba předána do užívání.
Kanalizaci a ČOV bude provozovat od 1. 1. 2012 Vodárenská akciová společnost Třebíč.
Ad11) Žádost p. Cabejška Zd. o prominutí nájemného za 2. pol. 2010 a rok 2011. Ve stejné
výši , případně rozdíl doplatí, provede p. Cabejšek výměnu oken a dveří v prodejně potravin,
které jsou v havarijním stavu.
Ad12) Domácnosti obdrží kalendáře z JE Dukovan a DVD film o naší obci.

Zastupitelstvo zamítlo :
Ad1) Žádost skupiny Bagr o pořádání tanečních zábav v r. 2012 v kult. domě

Zápis ze zasedání zastupitelstva je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

Zdeněk Nováček
starosta obce

