Zápis č.16/2019
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce
Hlincová Hora dne 20. 12. 2019
Místo konání: Obecní úřad Hlincová Hora – kancelář OÚ
Začátek zasedání: 10:00 hod.
Zasedání řídil: Ing. Karel Fousek – starosta
Přítomní: dle prezenční listiny,
Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel: Ing. Karel Strolený
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Fejfar Aleš Ph.D., Ing. Václav Hanus
V kanceláři obecního úřadu starosta obce zahájil zasedání.
Konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta přednesl návrh programu řádného zasedání zastupitelstva:
1. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2020
Starosta vyzval přítomné ZO k přednesení pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh byl vznesen. Doplnit
program o „Různé“
Program byl schválen v podobě:
1. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2020
2. Různé

Program byl schválen všemi hlasy „pro“ (4)
Závěry ze zasedání zastupitelstva:
Bod č. 1
Usnesení č. 71
Zastupitelstvo obce všemi hlasy „pro“ (4) schválilo rozpočtové provizorium obce Hlincová Hora na rok 2020
Bod č. 2
Zastupitelstvo obce všemi hlasy „pro“ (4) schválilo na základě žádosti ředitelky MŠ navýšení provozního
příspěvku MŠ Hlincová Hora.
Mgr. Fejfar seznámil zastupitelstvo s výsledky kontroly příspěvkové organizace MŠ. Kontrola bez závad.
Starosta obce informoval zastupitelstvo, že po několikerém jednání s firmou ČEVAK zůstává cena vodného
a stočného na rok 2020 ve stejné výši jako v roce 2019.
Starosta informoval zastupitelstvo, že byla úspěšně vyřízena návratná finanční výpomoc od ministerstva
financí na včasnou úhradu faktury za přístavbu MŠ v rámci dotace od IROP JZ při MMRČR. Tím byla
splněna podmínka pro úspěšné ukončení dotačního titulu.
Starosta informoval zastupitelstvo, že ke dni 20. 12. 2019 má obec uhrazeny veškeré pohledávky, přičemž
na účtech zůstává rezerva a hospodaření za rok 2019 je tak přebytkové.

Zastupitelstvo rozhodlo, že se pokusí i přes omezené kompetence požádat o dotaci z programu POV na
úroky z úvěru na akci „Obnova občanské vybavenosti a výstavba MŠ v obci Hlincová Hora“. Tato dotace
nijak nezatíží budoucí rozpočet obce.
Usnesení č. 72
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí žádost pánů Dobeše Jiřího a Dobeše Ivana o výprose části pozemku
p.č.1451/11, který úzce souvisí s pozemkem p.č.1451/123, který je v jejich vlastnictví a všemi hlasy pro (4)
souhlasí s žádostí.

Skončeno 11:10 hodin.
Příští zasedání bude oznámeno formou pozvánky.

