Zápis č.67/2018
z řádného zasedání zastupitelstva obce
Hlincová Hora dne 25. 9. 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:
Zapisovatel: Jaroslav Pacholík
Ověřovatelé zápisu: Mgr. František Lemoch, RNDr. Josef Petrášek
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: Mgr. František Lemoch, RNDr. Josef Petrášek
Návrh byl přijat všemi hlasy (7) „pro“

Závěry ze zasedání zastupitelstva
1. Investiční celky
Návesní rybníček – Stavba je dokončená a předána ke dni 21. 9. 2018 bez závad. Kolaudace proběhne
dne 9. 10. 2018 v 9:00 hodin.
2. Ostatní agenda
Rozpočtové opatření v kompetenci starosty obce. Starosta obce seznámil zastupitelstvo obce
s rozpočtovým opatřením č.10 v jeho kompetenci.

- Usnesení č. 177
ZO schvaluje všemi hlasy „pro“ (7) středně dobý výhled rozpočtu obce na rok 2018 až 2020.
- Usnesení č. 178
ZO schvaluje všemi hlasy „pro“ (7) výpůjčku pozemku p. č. 1284, ostatní plocha, o výměře 503 m2
v k. ú. Hlincová Hora a nebytový prostor v objektu občanské vybavenosti na pozemku p. č. 32/2,
zastavěná plocha v k. ú. Hlincová Hora, č. p. 5, konkrétně přízemí o výměře 115,7 m2 a 1.NP o výměře
135,1 m2 včetně vybavení příspěvkové organizaci Mateřská škola Hlincová Hora, IČ 01893807,
Hlincová Hora č.p.5, 373 71 Hlincová Hora na dobu neurčitou.
- Usnesení č. 179
ZO schvaluje všemi hlasy „pro“ (7) ustanovení opatrovníka - zrušení místa trvalého pobytu na adrese
Kodetka Okružní 124, Hlincová Hora panu Janu Zatloukalovi nar. 21. 5. 1983.
Termín podání žádosti v rámci veřejného záměru na pronájem restaurace obce Hlincová Hora se
prodlužuje do 31. 10.2018.
K 100. výročí založení Československé republiky byl v obci dne 21. 9. 2018 vysazen občany Hlincové
Hory strom republiky věnovaný místopředsedou senátu parlamentu ČR panem Jiřím Šestákem.
Zasedání obce bylo ukončeno v 18:50 hod.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Václav Hanus, RNDr. Josef Petrášek
Starosta obce: Ing. Karel Fousek
Vyvěšeno: 11.10.2018
Vyvěšeno na elektronické desce: 11.10.2018

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

Sejmuto:

