Zápis č.58/2018
z řádného zasedání zastupitelstva obce
Hlincová Hora dne 27. 3. 2018
Místo konání: Obecní úřad Hlincová Hora – kancelář OÚ
Začátek zasedání: 18:00 hod.
Zasedání řídil: Ing. Karel Fousek – starosta
Přítomní: dle prezenční listiny, 5 členů zastupitelstva, - ZO je usnášeníschopné
Omluveni: Josef Petrášek, Václav Hanus
Zapisovatel: Jaroslav Pacholík
Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Strolený, Mgr. František Lemoch

V zasedací místnosti obecního úřadu starosta obce zahájil zasedání. Konstatoval, že je přítomno 5
členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
starosta přednesl návrh programu:
1. Investiční celky
2. Ostatní agenda
a vyzval přítomné ZO k přednesení pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh vznesl místostarosta
obce Ing. Strolený – zařadit do programu jako bod č. 2 Závěrečný účet obce Hlincová Hora za rok
2017.

Program byl schválen v podobě:
1. Investiční celky
2. Závěrečný účet obce Hlincová Hora za rok 2017
3. Ostatní agenda

Program byl schválen všemi hlasy „pro“ (5).

Návrh na určení ověřovatelů zápisu
Navrženi: Ing. Karel Strolený, Mgr. František Lemoch
Návrh byl přijat všemi hlasy (5) „pro“

Závěry ze zasedání zastupitelstva
1. Investiční celky
Cyklostezka – stavba bude předána 28.3.2018 zhotoviteli firmě Barcal s.r.o. k celkové opravě díla.
Návesní rybníček – obec obdržela od MZČR vyjádření o poskytnutí dotace na rekonstrukci rybníka.
Rekonstrukce veřejného osvětlení obce – v týdnu od 2.4.2018 začne postupná demontáž původních a
montáž nových svítidel v obytné části Kodetka 1 a 2.

2. Závěrečný účet obce Hlincová Hora za rok 2017
Usnesení č. 157
Zastupitelstvo obce projednalo a všemi hlasy „pro“ (5) schválilo „Závěrečný účet obce Hlincová Hora
za rok 2017“ včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 a souhlasí
s celoročním hospodařením obce, a to „bez výhrad“.
Zároveň přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017.
Popis zjištěných chyb a nedostatků:
Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech
jejích změn a dodatků v souladu se zákonem.
Přijaté nápravné opatření:
Napraveno správným postupem v roce 2018.
Zadavatel uzavřel dne 20. 2. 2018 Smlouvu o dílo na akci Rekonstrukce VO s dodavatelem akce
E.ON Energie a.s. za celkovou smluvní cenu Kč 535 548,-- bez DPH. Tato smlouva byla uveřejněna
na profilu zadavatele 1. 3. 2018.
Usnesení č. 158
Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením Mateřské školy Hlincová Hora za rok 2017.
Zastupitelstvo obce projednalo a všemi hlasy „pro“ (5) schválilo výsledek hospodaření Mateřské školy
Hlincová Hora. Hospodářský výsledek (zisk) ve výši Kč 28 386,87 bude použit k úhradě ztráty za rok
2014 (Kč 8 138,42) a k tvorbě rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření (Kč 20 248,45).

3. Ostatní agenda

Usnesení č. 159 Aktualizace strategického plánu rozvoje obce na léta 2010 – 2022
Zastupitelstvo obce všemi hlasy „pro“ (5) schválilo aktualizaci strategického plánu rozvoje obce na léta
2010 – 2022.
Usnesení č. 160 Účetní závěrka obce Hlincová Hora za rok 2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo všemi hlasy „pro“ (5) účetní závěrku obce Hlincová Hora za
rok 2017.
Usnesení č. 161 Účetní závěrka Mateřské školy Hlincová Hora za rok 2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo všemi hlasy „pro“ (5) účetní závěrku Mateřské školy
Hlincová Hora za rok 2017.

Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením číslo 3 ve své kompetenci.
V období od 14.4. – 25.4.2018 proběhne dokončení opravy silnice III/1468 v místě průtahu obcí.
Běh okolo Hlincovky a Jivna se uskuteční dne 26.5.2018 se startem na Jivně.

Zasedání obce bylo ukončeno v 19:30 hod.
Příští zasedání ZO bude 24. 4. 2018 od 18.00 hod na OÚ Hlincová Hora.

Program příštího zastupitelstva:

1. Investiční celky
2. Ostatní agenda

Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Strolený, Mgr. František Lemoch
Starosta obce: Ing. Karel Fousek
Vyvěšeno:

12.4.2018

Sejmuto:

Vyvěšeno na elektronické desce: 12.4.2018
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

