Zápis č.63/2018
z řádného zasedání zastupitelstva obce
Hlincová Hora dne 26. 6. 2018
Místo konání: Obecní úřad Hlincová Hora – kancelář OÚ
Začátek zasedání: 18:00 hod.
Zasedání řídil: Ing. Karel Fousek – starosta
Přítomní: dle prezenční listiny, 6 členů zastupitelstva, - ZO je usnášeníschopné
Omluveni: Pavel Sova
Zapisovatel: Jaroslav Pacholík
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Josef Petrášek, Mgr. František Lemoch

V zasedací místnosti obecního úřadu starosta obce zahájil zasedání. Konstatoval, že je přítomno 6
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“ (6).

Návrh na určení ověřovatelů zápisu
Navrženi: RNDr. Josef Petrášek, Mgr. František Lemoch
Návrh byl přijat všemi hlasy (6) „pro“

Závěry ze zasedání zastupitelstva
1. Investiční celky
Cyklostezka – oprava byla dokončena do 31. 5. 2018 bez vad a nedodělků. Byly osazeny sklopné sloupky
na začátku a konci k zamezení neřízeného vjezdu motorových vozidel. 29. 6. 2018 budou vyčištěny
propustky v prostoru stezky.
Návesní rybníček – byly započaty stavební práce, provedeno odbahnění a uložení vytěžené zeminy
(rozbor prokázal nezávadnost). Proběhlo rozebrání stávající hráze a bude započato založení a výstavba
nové.

2. Ostatní agenda
-

Restaurační zařízení obce – bude prodloužen termín záměru pronájem restauračního zařízení
obce
Zastupitelstvo obce vyslovuje poděkování občanům obce Hlincová Hora za třídění odpadů,
které přineslo do rozpočtu obce za rok 2017 cca 77 000,- Kč
Smlouva o zřízení věcného břemene mezi EON a obcí Hlincová Hora.
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene
č. CB-014330042995/001

Usnesení č.166
Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo smlouvu o zřízení věcného břemene č. CB014330042995/001 mezi EON a obcí Hlincová Hora. (pro 6 hlasů)

-

Zastupitelstvo obce projednalo žádost o odkup části pozemku číslo 1461/11 o výměře
cca 50 m2 před číslem popisným 85 s tím, že s prodejem nesouhlasí z důvodu podzemního
vedení veřejného osvětlení a žádost postoupí právníkovi obce k návrhu smlouvy o bezplatném
užívání pozemku.

Usnesení č.167
Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím (pro 6 hlasů)

Zasedání obce bylo ukončeno v 19:45 hod.
Příští zasedání ZO bude 24. 7. 2018 od 18.00 hod na OÚ Hlincová Hora.
Program příštího zastupitelstva:

1. Investiční celky
2. Ostatní agenda

Ověřovatelé zápisu: RNDr. Josef Petrášek, Mgr. František Lemoch
Starosta obce: Ing. Karel Fousek
Vyvěšeno:
Vyvěšeno na elektronické desce:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Sejmuto:

