Zápis č.10/2019
z řádného zasedání zastupitelstva obce
Hlincová Hora dne 24. 6. 2019
Místo konání: Obecní úřad Hlincová Hora – kancelář OÚ
Začátek zasedání: 18:00 hod.
Zasedání řídil: Ing. Karel Fousek – starosta
Přítomní: dle prezenční listiny,
Omluveni:
Hosté: paní Zuntová, Ličková, Petrů, Michalcová, pánové Filip, Bumba, Lemoch,
Zapisovatel: Ing. Karel Strolený
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Josef Petrášek, Mgr. Fejfar Aleš
V zasedací místnosti obecního úřadu starosta obce zahájil zasedání.
Konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatel: Ing. Karel Strolený
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Josef Petrášek, Mgr. Fejfar Aleš
Schváleno všemi hlasy (7) „pro“
Starosta přednesl návrh programu řádného zastupitelstva:
1. Vyhodnocení výběrového řízení na přístavbu MŠ Hlincová Hora
2. Závěrečný účet 2018
3. Ostatní agenda
Starosta vyzval přítomné ZO k přednesení pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh nebyl vznesen.
Program byl schválen v podobě:
1. Vyhodnocení výběrového řízení na přístavbu MŠ Hlincová Hora
2. Závěrečný účet 2018
3. Ostatní agenda
Program byl schválen všemi hlasy (7) „pro“
Závěry ze zasedání zastupitelstva:
Před zahájením jednání dle programu proběhla diskuze zastupitelů s právním zástupcem obce panem
Pixou. Obhajoba a diskuse na téma, zda je vhodné, aby dále prováděl právního zástupce obce. Závěr:
právního zástupce určuje starosta (jeho kompetence). Tudíž nebylo přikročeno k hlasování o právním
zástupci. Právního zástupce obce i nadále bude vykonávat Mgr. Pixa.
Bod č. 1
Zastupitelům byl předložen návrh vybraného dodavatele na přístavbu MŠ včetně výše rozpočtu. Výběrová
komise doporučila ZO firmu JEZZ s.r.o.
Usnesení č. 51
Zastupitelstvo obce všemi hlasy „pro“ (7) schválilo dodavatele přístavby MŠ a smlouvu o dílo tak, jak byla
dodavatelem navržena.

Bod č. 2
Usnesení č. 52
Zastupitelstvo obce projednalo a hlasy „pro“ (4) zdrželo se (3) schválilo „Závěrečný účet obce Hlincová
Hora za rok 2018“ včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 a souhlasí
s celoročním hospodařením obce, a to „bez výhrad“.
Zároveň přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2018.
Popis zjištěných chyb a nedostatků:
Při kontrole Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku ze dne 2. 1. 2018 (žadatel Sportovní klub
Hlincovka,z.s. částka Kč 45 000,--) bylo zjištěno, že při vyúčtování dotace nebylo účtováno prostřednictvím
účtu 345 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce.
Přijaté nápravné opatření:
Bude napraveno správným postupem účtování při vyúčtování dotace v roce 2019.
Usnesení č. 53
Zastupitelstvo obce všemi hlasy „pro“ (7) schválilo souhlas s celoročním hospodařením Mateřské školy
Hlincová Hora za rok 2018.
Hospodářský výsledek (ztráta) ve výši Kč 4 844,26 bude kryta z rezervního fondu.
Usnesení č. 54
Zastupitelstvo obce projednalo a hlasy „pro“ (4) zdrželo se (3) schválilo účetní závěrku obce Hlincová
Hora za rok 2018.
Usnesení č. 55
Zastupitelstvo obce všemi hlasy „pro“ (7) schválilo účetní závěrku Mateřské školy Hlincová Hora za rok
2018.
Bod č. 3
Starosta seznámil zastupitelstvo obce s rozpočtovým opatřením č. 6 v kompetenci starosty obce.
Starosta informoval zastupitele o jednání na Čevaku s pány Valevskými. Pozemky ZTV Kodetka III, které se
týkají obce (zpevněné plochy), jsou v souladu s projekty. Byl proveden zápis z tohoto jednání.
Firma EKO LAMP nabízí kontejnery na elektroodpady, kam je možné odkládat elektroodpad z domácností.
Starosta zjistí podrobnější informace.
Starosta informoval zastupitele o odměnách za třídění odpadů v celkové částce 86.467,- Kč od firmy EKO
KOM.
Starosta seznámil zastupitele s dopisem ZŠ a MŠ Rudolfov. ZŠ a MŠ děkuje SK Hlincovce za dosavadní
spolupráci a žádá o informaci o možnosti využití areálu SK v dalších letech. Zastupitelé potvrdili spolupráci a
využívání areálu i v dalších letech.
Starosta informoval zastupitele o vzájemném vyrovnání s bývalým provozovatelem restaurace. Zbývá
doplatit částka 9.073,- Kč a to do konce měsíce června.
Starosta seznámil zastupitele s žádostí SK Hlincovka o finanční podporu na akci Dětský den pořádaný SK
Hlincovka. Zastupitelé odsouhlasili příspěvek 5.000,- Kč

Usnesení č. 56
Zastupitelstvo obce všemi hlasy „pro“ (7) schválilo příspěvek na dětský den 5.000,- Kč
Proběhla diskuse ve věci smlouvy mezi obcí a SK. Závěr – bohužel se neuskutečnila schůzka mezi právníky
obce a SK. Další řešení bude následovat na jednání vyjednávacích týmů a právníků.
Zastupitel Petrášek zkritizoval způsob, jakým bylo naloženo s rezervacemi pronájmu sálu (registrovanými
v době před pronajmutím restaurace), a také cenu kterou provozovatel chce účtovat za pronájem sálu.
Zastupitel Petrášek také zopakoval nesouhlas s podobou smlouvy o pronájmu restaurace včetně sálu i
pergoly. Provozovatel bude pozván na OÚ k projednání a upřesnění pravidel provozu sálu a pergoly.
Zastupitel Petrášek vznesl dotaz na pana starostu, zda kameny u jeho nemovitosti (podle fotografie na
sociální síti) jsou kameny z rybníčku na návsi, který se opravoval. Starosta odpověděl, že není. Starosta
dále uvedl, že kámen byl dovážen (podle stavebního deníku) ze skládky. Na dotaz p.Bumby, ze které
skládky, starosta odpověděl, že to není podstatné, že je to jeho věc.
V následné diskuzi byl starosta dotázán, proč využívá (a využíval i v r.2018) v jejich pracovní době obecních
zaměstnanců a obecní techniky (kontejnery, vozidlo Bonetti) pro své soukromé účely a jakým způsobem je
vyúčtováno. Podle starosty tuto službu obec občanům poskytuje. Dále uvedl, že za uvedené služby bude
vystavena faktura za období roku či půlroku, po skončení „akce“. Na dotaz zastupitele Petráška zda máme
k tomuto vydanou směrnici a ceník za služby starosta odpověděl, že směrnici nemáme.
Zastupitel Petrášek vyzval starostu (a předložil mu podklady), aby zaslal výzvu prostřednictvím právního
zástupce obce vlastníkovi facebookových stránek „Hlincová Hora - místo, kde se stále něco děje a krásně
žije“ k upuštění od mylných informací, které na nich uvádí.
Zastupitelka Bláhová upozornila na nutnost pravidelného sečení obecních pozemků a zda existuje plán na
sečení pozemků.
Pan Bumba připomínkoval počet obecních zaměstnanců a vznesl dotaz na jejich vytížení v porovnání
s okolními obcemi.
Skončeno 21:16
Příští zasedání zastupitelstva 30. 7. 2019

