Zápis č. 27/2016
z řádného zasedání zastupitelstva obce
Hlincová Hora dne 26. 4. 2016
Místo konání: Obecní úřad Hlincová Hora – kancelář OÚ, začátek zasedání: 18:00
Zasedání řídil: Ing. Karel Fousek, starosta
Přítomní: dle prezenční listiny, 5 členů zastupitelstva -ZO je usnášeníschopné
Omluveni:Ing. V. Hanus, J. Pacholík
Host: Ing. Novák (LEGRO CONSULT)
Zapisovatel: RNDr. Josef Petrášek
Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Strolený, RNDr. Josef Petrášek
V kanceláři obecního úřadu starosta obce zahájil zasedání, přivítal přítomné
zastupitele a hosta a konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta přednesl návrh programu a vyzval přítomné ZO k přednesení
pozměňovacích návrhů. Ing. Karel Strolený přednesl návrh na zařazení bodu
„Závěrečný účet hospodaření obce Hlincová Hora za rok 2015“ na program jednání.
Program byl schválen v podobě:
1. Investiční celky
2. Závěrečný účet hospodaření obce Hlincová Hora za rok 2015
3. Ostatní agenda
Návrh na určení ověřovatelů zápisu
Navrženi: Ing. Karel Strolený, RNDr. Josef Petrášek
Pro hlasovali (5 hlasů pro) přítomní zastupitelé. Návrh byl přijat.
Závěry ze zasedání zastupitelstva:
1. Investiční celky
Stavební práce - stavba chodníku podél silnice III/1468 v obci Hlincová Hora
Firma LEGRO CONSULT s.r.o. byla pověřena přípravou a zpracováním výběrového
řízení na akci „Stavba chodníku podél silnice III/1468 v obci Hlincová Hora“. Host
zasedání ZO ing. Novák (LEGRO CONSULT) přednesl zastupitelům návrh zadávací
dokumentace k akci a k VŘ. Byly navrženy termíny jednotlivých kroků výběrového
řízení.
ZO jmenovalo komisi VŘ ve složení: předseda komise - Ing. Novák (LEGRO
CONSULT), členové komise – Ing. Strolený, p. Sova, Mgr. Lemoch, RNDr. Petrášek,
náhradníci komise – Ing. Fousek, Ing. Hanus, p. Pacholík, p.Strolená, p.Pasáčková
(LEGRO CONSULT).

Termín pro podání nabídek do VŘ byl stanoven na 17. 5. 2016 do 15:00. Hned poté
komise VŘ vyhodnotí.
Víceúčelové zařízení
Starosta informoval ZO o možnosti získat dotaci na navýšení kapacity školky a s tím
související stavební úpravy. Stavební úpravy je možné provádět nejdříve v 06/2017.
Obec nechá na toto zpracovat návrh.
2. Závěrečný účet hospodaření obce Hlincová Hora za rok 2015
Místostarosta informoval ZO o stavu a kontrole „Závěrečného účtu hospodaření obce
Hlincová Hora za rok 2015“. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

3. Ostatní agenda
Pasport místních komunikací – ZO projednalo smlouvu o dílo s firmou PasProRea
s.r.o. a rozhodovalo o jejím přijetí.
Usnesení zastupitelstva č. 85 ze dne 26. 4. 2016
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora na svém řádném zasedání dne 26. 4. 2016
projednalo a všemi hlasy (5 hlasů) „pro“ schválilo přijetí smlouvy o dílo s firmou
PasProRea s.r.o. na pasport místních komunikací.

Místostarosta Ing. Strolený informoval ZO o dotacích. Obec získala dotace na opravu
kulturního zařízení (sálu) ve výši 105 tis. Kč, na úroky z úvěrů (obnova občanské
vybavenosti a výstavba MŠ) ve výši 39 tis. Kč a opravy chodníků ve výši 106 tis. Kč.
ZO informováno o kontrole připravenosti na řešení krizových stavů, kterou provedli
zástupci HZS a magistrátu města ČB dne 19. 4. 2016. Kontrola neshledala v této
oblasti žádné pochybení.
ZO projednalo možnost vytvoření reklamních předmětů pro potřeby obce a obecního
úřadu pro reprezentaci obce.
ZO informováno o problémech s výjezdem na silnici z pozemků zahrádkářské
kolonie.

Zasedání obce bylo ukončeno ve 20:25 hod.
Návrh programu na příští zasedání ZO 24. 5. 2016 od 18.00 hod na OÚ Hlincová
Hora
1. Investiční celky
2. Ostatní agenda

Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Hanus, RNDr. Josef Petrášek
…………………………………………………………………………………………………
Starosta obce: Ing. Karel Fousek
………………………………………………………………………………………………….

Vyvěšeno : 3.5.2016

Sejmuto :

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:
Vyvěšeno na elektronické desce: 3.5.2016

