Z Á P I S č. 10/2012
ze zasedání zastupitelstva obce Hajany dne 09. 11. 2012
Přítomni: Vohryzková, Lis, Bláha, Meloun, Vaněčková
Omluveni: Bartuška, Zíka
Přítomno 5 členů ze 7 členů zastupitelstva obce, čímž je zastupitelstvo usnášeníschopné.
Dále přítomni:
Starostka obce přivítala všechny přítomné a zahájila jednání zastupitelstva obce v 19,00 hod.

Program jednání:
1. Volba ověřovatelů zápisu
2. Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva
3. Projednání návrhu rozpočtu obce Hajany pro rok 2013
4. Projednání Dohody s provozovatelem pohřebiště
5. Projednání poskytnutí příspěvku na společný projekt SOBu
6. Projednání poskytnutí daru
7. Projednání žádosti paní XXX a pana XXX
8. Projednání vyhlášení záměru prodeje části pozemku
9. Projednání rozpočtových změn č. 7
10. Projednání obsazení místa kronikáře
11. Projednání souhlasu s užitím znaku obce
12. Různé - informace starostky
Hlasování:

5 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování

1. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni: p. Lis a pí. Vaněčková
Hlasování:
5 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování
2. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého zasedání zastupitelstva obce.
Zápis a usnesení z minulého zasedání byly vyvěšeny na úřední desce a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky, tudíž se považuje za schválený.
Dostavil se p. Zíka
3. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtu obce Hajany pro rok 2013 (viz
příloha). Návrh rozpočtu bude vyvěšen na úřední desce.
Usnesení č. 34/2012
4. Byla projednána dohoda s provozovatelem pohřebiště (hřbitov v Paštikách – Obec
Bezdědovice). Příspěvek obce Hajany na provoz pohřebiště bude činit 2.739,-- Kč za rok
2012 – splatnost do 30. 11. 2012 a 2.739,-- Kč za rok 2013 – splatnost do 31. 03. 2013.
Dohoda byla upravena na dobu od 09. 11. 2012 do 31. 12. 2013.

Zastupitelstvo obce Hajany v této podobě dohodu s provozovatelem pohřebiště schvaluje
a zároveň pověřuje starostku obce paní Danu Vohryzkovou k podepsání této dohody.
Hlasování:
6 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 35/2012
5. Bylo projednáno a schváleno zaslání příspěvku (vlastního podílu) na společný projekt
Svazku obcí Blatenska v rámci POV 2012. Neinvestiční příspěvek - částka 6.480,-- Kč
(propagační předměty - vlaječky), investiční příspěvek – částka 720,-- Kč (vodohosp.
problematika). Vlastní podíl obce Hajany ve výši 30 % činí celkově 7.200,-- Kč (celkové
náklady projektu 24.000,-- Kč).
Hlasování:
6 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 36/2012
6. Bylo projednáno a schváleno poskytnutí daru ve výši 15.000,-- Kč paní XXX.
Hlasování:
5 Pro
0 Proti
1 Zdržel se hlasování
7. Byla projednána žádost paní XXX a pana XXX o povolení výkopu a položení kanalizační
roury.
Zastupitelstvo navrhuje odložit tento bod na příští zasedání zastupitelstva obce Hajany a
dále navrhuje zároveň pozvat ostatní vlastníky sousedních nemovitostí a najít společné
řešení pro všechny.
Usnesení č. 37/2012
8. Byl projednán a schválen záměr prodeje části pozemku p. č. 1025 v k. ú. Hajany u Blatné
v šíři 5 m, jak je zakresleno v přiložené katastrální mapě.
Hlasování:
6 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování
9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové změny č. 7 za měsíc říjen 2012 (viz
příloha).
Usnesení č. 38/2012
10. Bylo projednáno obsazení místa kronikáře obce Hajany. Kronikářem byl jmenován pan
Mgr. Vladimír Červenka. Kronika bude postupně dopsána, nejprve od doby
osamostatnění obce Hajany, tj. od r. 1993 a následně chybějící roky 1933 - 1992.
Odměna za psaní kroniky byla stanovena takto:
- Roky, které se budou dopisovat, tj. 1933 – 1992 bude vždy dohodnuta jednorázová
úhrada podle stráveného času a vykonané práce. Kronika bude dopsána za
pomoci dostupných materiálů Státního archivu, kroniky města Blatná, informací
místních občanů a případně dalších zachovaných dokumentů.
- Roky, které se budou dopisovat od doby osamostatnění obce, tj. 1993 – 2011 =
2.000,-- Kč/za jeden dopsaný rok.
- Od roku 2012 bude odměna činit 6.000,-- Kč/ročně
Úhrada proběhne vždy na základě předložené faktury.
Hlasování:
6 Pro
0 Proti
0 Zdržel se hlasování
Usnesení č. 39/2012
11. Byla projednána žádost firmy Aktiv 95 Opava s. r. o. o souhlas s užitím znaku obce
Hajany, za účelem vytvoření nové sběratelské kolekce s vyobrazením znaků měst a obcí
ČR na předmětech „BUTTON“. Žádost byla schválena a bude udělen souhlas s užitím
znaku obce Hajany.

Hlasování:

6 Pro

0 Proti

0 Zdržel se hlasování

Informace starostky:
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s došlou i odeslanou poštou za období 08. 10.
2012 – 09. 11. 2012
 Stav finančních prostředků na běžném účtu u KB k 31. 10. 2012: 268.894,34 Kč
 Starostka informovala zastupitele o stanovisku pana XXX k zabezpečení střechy na
svém hospodářském stavení – momentálně střechu osadil provizorně zábranami, aby
nedocházelo k padání střešní krytiny na komunikaci. V příštím roce v jarních měsících
dojde k úplné opravě střechy.
 Odpadové hospodářství – starostka informovala o tom, že vyšel nový metodický
materiál, který reaguje na plnění zákona o místních poplatcích – místní poplatek „za
odpad“. Obec musí mít novou vyhlášku, jinak bychom nemohli od 1. 1. 2013 vybírat
poplatky. Nová vyhláška bude připravena do příštího zasedání zastupitelstva.
 Volba prezidenta ČR – 11. 01. a 12. 01. 2013
 Starostka požádala zastupitele o promyšlení možností, na co podáme žádosti o dotace
z POV pro rok 2013. Návrhy mohou samozřejmě doručit i všichni občané obce.
 Mikulášská nadílka - sobota 1. 12. 2012 od 15,00 hodin v Obecním domě.
 Rozsvícení vánočního stromu – neděle 2. 12. 2012 od 17,00 hodin.
Starostka obce poděkovala všem za účast a ukončila zasedání ve 20,30 hodin.
Příští zasedání zastupitelstva obce se koná dne 14. 12. 2012
Zapsala: Vohryzková Dana
Ověřovatelé zápisu:
Členové zastupitelstva obce:

Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

