Zápis č.59/2018
z řádného zasedání zastupitelstva obce
Hlincová Hora dne 24. 4. 2018
Místo konání: Obecní úřad Hlincová Hora – kancelář OÚ
Začátek zasedání: 18:00 hod.
Zasedání řídil: Ing. Karel Fousek – starosta
Přítomní: dle prezenční listiny, 7 členů zastupitelstva, - ZO je usnášeníschopné
Omluveni:
Hosté: Josef Čada nájemce restaurace
Zapisovatel: Jaroslav Pacholík
Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Strolený, Ing. Václav Hanus

V zasedací místnosti obecního úřadu starosta obce zahájil zasedání. Konstatoval, že je přítomno 7
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 nebyl vznesen.

Program byl schválen v podobě:
1. Investiční celky
2. Ostatní agenda

Program byl schválen všemi hlasy „pro“ (7).

Návrh na určení ověřovatelů zápisu
Navrženi: Ing. Karel Strolený, Ing. Václav Hanus
Návrh byl přijat všemi hlasy (7) „pro“

Závěry ze zasedání zastupitelstva
1. Investiční celky
Cyklostezka – stavba byla předána k odstranění vad 28.3.2018 s termínem dokončení 31.5.2018. Obec
rozešle vlastníkům sousedících pozemků informaci o opravě cyklostezky a jejím dočasném uzavření.
Návesní rybníček – do 14.5.2018 bude předáno staveniště firmě Rekoninsta. K převzetí staveniště
dojde po vypuštění rybníčku a odchytu ryb. Rekonstrukce bude dokončena do 1.10.2018.
Rekonstrukce veřejného osvětlení obce – firma E-On provedla výměnu osvětlení na OS Kodetka 1 a 2.
Sodíkové výbojky byly nahrazeny Led osvětlením v období 2.4. – 13.4.2018.

2. Ostatní agenda

-

Byla dokončena oprava komunikace III/1468 v průtahu obcí. Jedná se o dokončení opravy
z konce roku 2017
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.4 v jeho kompetenci.

Usnesení č.162
Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo osazení dřevin na pozemku č. 1281/1 a 1532/9
v rámci grantu u Nadace Partnerství (pro 7 hlasů)
Usnesení č. 163
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo přijetí daru od Jihočeského kraje pozemku č. 1562/22 o výměře
185 m2 v k.ú. Hlincová Hora, na které se nachází chodník. (pro 7 hlasů)
-

Zastupitelstvo obce vyzvalo nájemce restauračního zařízení, aby neprodleně provedl potřebné
kroky k převedení odběratele energií, (voda, elektřina, plyn) které dosud neučinil.

-

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo (pro 7 hlasů) kulturní akci k příležitosti „Pálení
čarodějnic“ dne 30. 4. 2018 v místním pohostinství. S akcí byl seznámen nájemce restaurace.

Zasedání obce bylo ukončeno v 20:10 hod.
Příští zasedání ZO bude 22. 5. 2018 od 18.00 hod na OÚ Hlincová Hora.
Program příštího zastupitelstva:

1. Investiční celky
2. Ostatní agenda

Ověřovatelé zápisu: Ing. Karel Strolený, Ing. Václav Hanus
Starosta obce: Ing. Karel Fousek
Vyvěšeno:
Vyvěšeno na elektronické desce: 04. 05. 2018
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Sejmuto:

