Zápis č.66/2018
z řádného zasedání zastupitelstva obce
Hlincová Hora dne 28. 8. 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: Ing. Václav Hanus
Hosté:
Zapisovatel: Jaroslav Pacholík
Ověřovatelé zápisu: Mgr. František Lemoch, RNDr. Josef Petrášek
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: Mgr. František Lemoch, RNDr. Josef Petrášek
Návrh byl přijat všemi hlasy (6) „pro“

Závěry ze zasedání zastupitelstva
1. Investiční celky
Návesní rybníček – práce probíhají dle plánu bez komplikací a zpoždění. Hotová je komplet hráz,
bezpečnostní přeliv a kbel. Bude instalováno zábradlí kolem komunikace pro pěší, pergoly a silnice III.
Třídy. Magistrát odbor ŽP povolil napouštění.
2. Ostatní agenda
- Usnesení č.171
ZO schvaluje všemi hlasy pro (6) zveřejnění záměru výpůjčky pozemku p.č. 1284 o výměře 503 m2
(ostatní plocha), přízemí budovy č.p. 5 o výměře 115,7 m2 a 1.NP budovy č.p. 5 o výměře 135,1 m2 na

pozemku p.č. 32/2 (zastavěná plocha), vše v k.ú. Hlincová Hora bez úplaty ve prospěch Mateřské
školy Hlincová Hora.
- Usnesení č.172
ZO schvaluje všemi hlasy pro (6) kupní smlouvu na ZTV III
- Usnesení č.173
ZO schvaluje všemi hlasy pro (6) dodatek č.12 smlouvy o nájmu veřejného vodovodu a jejího
vodohospodářského majetku obce Hlincová Hora za účelem jeho správy a provozování.

- Usnesení č.174
ZO schvaluje všemi hlasy pro (6) smlouvu o věcném břemeni číslo CB-014330026265/001 mezi E.On
Distribuce,a.s. a obcí Hlincová Hora.

- Usnesení č.175
ZO schvaluje všemi hlasy pro (6) smlouvu o věcném břemeni číslo ZP-014330049336/001 mezi E.On
Distribuce,a.s. a obcí Hlincová Hora.

- Usnesení č.176
ZO schvaluje všemi hlasy pro (6) smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene číslo
1040013051/003 mezi E.On Distribuce,a.s. a obcí Hlincová Hora.
Termín podání žádosti v rámci veřejného záměru na pronájem restaurace obce Hlincová Hora se
prodlužuje do 30. 9.2018.
Obec Hlincová Hora obdržela žádost SMSČR o příspěvek v rámci celostátní veřejné sbírky na
zadluženou obec Prameny. ZO Hlincová Hora nesouhlasí s uvolněním finančního příspěvku v rámci
této sbírky.
Svoz nebezpečného a nadměrného odpadu bude dne 20.10.2018. Přesný harmonogram bude včas
zveřejněn na úřední desce a www stránkách obce.
Dne 21. 9.2018 proběhne akce „Loučení s létem“. Akce se bude konat na hřišti a dětském hřišti na
Kodetce od 16:00 hodin Leták s programem bude včas vyvěšen na úřední desce a www stránkách
obce.

Zasedání obce bylo ukončeno v 19:30 hod.
Příští zasedání ZO bude 25. 9. 2018 od 18.00 hod na OÚ Hlincová Hora.
Program příštího zastupitelstva:

1. Investiční celky
2. Ostatní agenda

Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Hanus, RNDr. Josef Petrášek
Starosta obce: Ing. Karel Fousek
Vyvěšeno: 03.09.2018
Vyvěšeno na elektronické desce: 03.09.2018

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Sejmuto:

