Zápis č.06/2019
z řádného zasedání zastupitelstva obce
Hlincová Hora dne 26. 2. 2019
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: zástupce ČEVAK Ing. Vodička; pan Kloubec
Zapisovatel: Ing. Karel Strolený
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Aleš Fejfar; RNDr. Josef Petrášek
V zasedací místnosti obecního úřadu starosta obce zahájil zasedání.
Konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Návrh na určení ověřovatelů zápisu
Navrženi: Mgr. Aleš Fejfar; Josef Petrášek
Návrh byl přijat všemi hlasy (7) „pro“
Starosta přednesl návrh programu řádného zastupitelstva:
1. Plán financování vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028 – aktualizace 2019
2. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi firmou STARNET s.r.o. a obcí Hlincová
Hora
3. Projednání žádosti o příspěvek na podporu činnosti SK Rudolfov pro rok 2019
4. Rozpočtové opatření
5. Ostatní agenda
Starosta vyzval přítomné ZO k přednesení pozměňovacích návrhů.
Pozměňovací návrh nebyl vznesen.
Program byl schválen v podobě:
1. Plán financování vodovodů a kanalizací na období 2019 až 2028 – aktualizace 2019
2. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi firmou STARNET s.r.o. a obcí Hlincová
Hora
3. Projednání žádosti o příspěvek na podporu činnosti SK Rudolfov pro rok 2019
4. Rozpočtové opatření
5. Ostatní agenda
Program byl schválen všemi hlasy (7) „pro“.
Závěry ze zasedání zastupitelstva:
Bod 1
Zástupce firmy ČEVAK ing. Vodička vysvětlil smysl a důvod vytvoření fondu. Předložil tři pracovní návrhy
varianty tvorby tohoto fondu. Vzhledem k tomu, že v kalkulaci dosud není Kodetka III rozhodlo zastupitelstvo
odložit rozhodnutí o zvolení varianty tvorby fondu na financování vodovodů a kanalizací do příštího zasedání
zastupitelstva. ČEVAK do příštího jednání zastupitelstva připraví tři varianty, kde bude již zahrnuta hodnota
sítí ZTV Kodetka III. (Varianty na 10 let plynulá, 10 let skoková, 20 let).

Bod 2
Projednání návrhu smlouvy o věcném břemeni s firmou STARNET pod obecním chodníkem podél silnice III
třídy. Zároveň je jednáno s firmou STARNET o smlouvě o věcném břemeni na ZTV Kodetka III.
Návrh vstřícného kroku ze strany obce pro smlouvu pro ZTV III: splácet částku v plné výši podle splátkového
kalendáře, který projedná zastupitelstvo s firmou STARNET. Na příštím zasedání bude dále řešeno.
Bod 3
SK Rudolfov podalo žádost o finanční příspěvek ve výši 15.000,- Kč. Příspěvek v loňském roce činil 5.000,Kč. Počet členů z obce Hlincová Hora je 8. Jsou to fotbalisté žákovských kategorií. Podány dva návrhy.
Návrh č. 1 navýšit příspěvek o 100% to je na 10.000,- Kč
Návrh č. 2 poskytnout příspěvek v požadované výši, to je 15.000,- Kč
Zastupitelstvo obce hlasováním rozhodlo schválit příspěvek podle návrhu č. 1 ve výši 10.000,- Kč.
Hlasování pro návrh č. 1
Pro 5 hlasů, proti 2 hlasy.
Bod 4
Usnesení č. 37
Zastupitelstvo obce všemi hlasy pro „7“ schválilo rozpočtové opatření č.3.
Starosta obce seznámil s rozpočtovými opatřeními č.14/2018 a č.1/2019 v kompetenci starosty obce.
Bod 5 Ostatní agenda – hosté
Pan Műller předložil plán o výstavbě RD. Jedná se zejména o připojení vodovodního řadu v délce 80 m.
Nutno projednat příslušné smlouvy.
Firma SETERM předložila návrh smlouvy o smlouvě budoucí – přípojka NN kabelu. Návrh smlouvy od firmy
SETERM byl se souhlasem firmy SETERM upraven dle sazebníku obce Hlincová Hora o úhradách poplatků
věcných břemen.
Usnesení č. 38
Zastupitelstvo obce všemi hlasy pro „7“ schválilo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o věcném břemeni od
firmy SETERM pro přípojku NN.
Svoz BRO je zahájen od 1. 3. 2019. Bude pokračovat každý lichý týden. Oznámeno na úřední desce a www.
Zastupitelé byli seznámeni s odesláním žádosti o dotaci „Systém odděleného sběru komunálního odpadu
v obci“. Rozhodnutí o úspěšnosti žádosti je cca červenec–srpen.
Starosta obce seznámil zastupitele s jednacím řádem zastupitelstva obce. Bude všem členům rozesláno.
Otázka případného pořizování defibrilátoru. Bude upřesněno po veřejné besedě s lékařkou a sestrou ze
záchranné služby, která se bude konat dne 10. 4. 2019. Veřejnost bude o konání besedy včas informována.
Pan Nekolný poslal prostřednictvím e-mail dotazy na provoz areálu SK. Vzhledem k tomu, že dotazy byly
zaslány několik minut před zasedáním, bude se jimi zastupitelstvo zabývat na příštím zasedání.
Pan Havelka připraví aktualizaci smlouvy mezi SK Hlincovka a obcí Hlincová Hora včetně jejího dodatku.
Zajištuje se plánované otevření dětského hřiště u areálu SK Hlincovka pro veřejnost
Zjišťuje se možnost bruslení pro občany obce v Budvar aréně v měsíci březnu nebo první polovině dubna.
Zasedání zastupitelstva ukončeno ve 20:58. Příští zasedání bude oznámeno pozvánkou.
Vyvěšeno: 11.3.2019
Vyvěšeno na elektronické desce: 11.3.2019
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Sejmuto:

