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Informace obecního úřadu a starosty obce Hlincová Hora 

Vážení spoluobčané, dovoluji si vás informovat o naší práci, dále o zrealizovaných a připravovaných akcích 

v obci. 

Jak jistě víte, skupina zastupitelů ze sdružení Hlincovka spolu se ke 13.8.2019 vzdala svých mandátů. Tímto 

krokem vyvolala předčasné volby v obci Hlincová Hora. Ministr vnitra tyto volby vyhlásil na termín 

14.3.2020. Tato informace je zveřejněna ve sbírce zákonů pod č. 257/2019, kterou obec Hlincová Hora již 

umístila na svých úředních deskách. 

Kromě toho, že tito zastupitelé (J. Petrášek, J. Havelka, I. Bláhová) za 10 měsíců nepřednesli jediný návrh na 
zlepšení života v naší obci, tak navíc spustili štvavou kampaň se snahou rozdělit obec a urážet jeden 
druhého. Svou nečinnost završili aktem odstoupení, kterým výrazně snížili pravomoce obce a způsobili řadu 
problémů jako například: 

 ohrožení dokončení přístavby mateřské školy, včetně jejího financování 
 nemožnost podávat nové žádosti o dotace z plánu obnovy venkova  Jihočeského kraje 
 nucené vrácení některých dotačních titulů – obrubníky a volnočasová zóna  
 nemožnost podání žádosti i MMRČR o dotaci na výstavbu školy 1.-5 stupeň 
 obec přijde minimálně v roce 2020 o finanční prostředky z dotace na úroky z úvěrů cca o 50tis.Kč 

 
Situace není jednoduchá, ale jako zastupitelé jsme tu od toho, abychom věci řešili a s obtížemi se 
vypořádali. 

Přístavba mateřské školky Hlincová Hora 

Stavba byla zahájena k 1. 7. 2019, když ve smlouvě o dílo bylo dohodnuto průběžné financování stavby. 

Samotné financování bylo předjednáno s finančním ústavem formou překlenovacího úvěru. Samotný 

dotační titul čerpající zdroje z Evropských fondů prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR je 

nastaven na 95% zdrojů dotace a 5% vlastní zdroje. Ve formě financí je vyjádřena výše dotačního podílu na 

3,5 mil Kč a vlastní zdroje na 185 tis Kč. Bohužel po abdikaci zastupitelů ze  sdružení  Hlincovka spolu,se 

výrazně  snížily pravomoci obce. Tímto rozhodnutím, který prokazatelně ukazuje na jejich naprostou 

neznalost  ve způsobu chodu  samosprávy obce způsobili  to, že již nebylo možno překlenovacího úvěru 

využít. Z tohoto důvodu nebyla obec schopna financovat průběžný vývoj stavby a hrozilo její zastavení. 

Pokud by se tak stalo, byl by objekt školky nyní ve stavu rozestavěnosti. Rodiče by museli hledat nové 

umístění svých ratolestí. Po složitém jednání s dodavatelem, kdy jsme zvažovali a hledali veškeré možnosti, 

jsme dospěli k závěru, že stavba bude dokončena v termínu a celkové profinancování proběhne po předání 

díla. My jsme to však nevzdali a intenzivně hledali pro naše občany řešení.  Stavba byla řádně dokončena, 

předána k 27. 9. 2019 a zapsána v rejstříku škol v ČR. V současné době plní svůj účel a v provozu jsou dvě 

třídy v kapacitě po 15 dětech. Nicméně problém s financováním přetrvává i nadále. V průběhu dostavby MŠ 

jsem požádal Krajský úřad Jihočeského kraje o návrh na řešení naší situace, bohužel však bez úspěchu. 

Obrátil jsem se tedy na Ministerstvo vnitra ČR o udělení výjimky z § 85, kdy: Podle § 85 je zastupitelstvu obce 

dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech: v tomto případě se to týká bodu j) uzavření 

smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského 
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závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení. Bohužel MVČR nám tuto výjimku neudělilo a odkázalo 

nás na jednání s poskytovatelem dotace IROP (integrovaný regionální operační program), aby schválil 

změnu svého výkladu pro poskytování dotace a netrval na prokázání o proplacení akce. To jsme neprodleně 

v podobě žádosti učinili, ale i zde bez úspěchu.  Žádost byla zamítnuta, neboť nelze měnit nastavené 

předpisy pro poskytování dotací z Evropských fondů. V reálném čase hrozí, že pokud nebude obec schopna 

prokázat poskytovateli dotace proplacení celkové částky za zhotovení díla do 31.12.2019, nebude již po 

tomto termínu dotační titul možno čerpat. Posledním krokem, jak získat potřebné prostředky byla naše 

žádost adresovaná na Ministerstvo financí ČR.  Pokud ani zde neuspějeme, nezbývá než pokusit se o 

poslední možnost a požádat poskytovatele dotace o posunutí a ukončení administrace z 31.12.2019 na 

duben 2020, kdy bude zastupitelstvo obce schopno přijmout usnesení o přijmutí překlenovacího úvěru.    

Jak bude v celé záležitosti postupovat dodavatelská stavební firma, nelze nyní předjímat. 

Nemohu se smířit s přístupem bývalých zastupitelů vzdát se mandátu … 

Zajisté koresponduje s jejich volebním motem ,, Férově a bez úskoků chceme nabídnout sdružení Hlincovka 
spolu jako alternativu volby. Uvědomujeme si, že po volbách bude nutné pracovat v zastupitelstvu společně 
bez averzí ´´.   

Smlouva mezi obcí a SK Hlincovka 

Obec se snaží od počátku roku 2019 najít reálnou podobu nájemního vztahu v podobě nové smlouvy na 
pronájem sportovního areálu. Pod hlavičkou SK Hlincovka má bezplatně pronajatý areál  komerční 
volejbalový oddíl bývalého zastupitele Jana Havelky, který nemá se sportem v obci nic společného (z cca 
200 hráček jsou z Hlincové Hory pouze 3). Tento oddíl Jana Havelky má roční příjem více jak 2 miliony 
korun, přičemž obci platí nájem 1,- Kč ročně. Tento vztah je pro obec nevýhodný a poškozuje občany naší 
obce: 

 Obec areál bezplatně spolu udržuje - obecní zaměstnanci provádějí údržbu  
 Z rozpočtu obce bylo klubu každý rok věnováno 45 tisíc Kč na tzv. reprezentaci obce 
 Obec investuje do areálu - financovala nové fotbalové a beachvolejbalové  hřiště 
 Kolem areálu panuje dopravní zátěž - 200 aut týdně přivážející hráčky 
 V poslední době je velmi často rušen noční klid  
 Zcela chybí kroužky pro místní děti 

 

Navíc  v současné době jedná SK resp. Jan Havelka podvodně ve vztahu k obci jako pronajímateli: 

 Na obecním pozemku byl postaven kiosek - v rozporu se stavebním zákonem a bez vědomí obce 
 Na stavbu byl čerpán dotační titul,  za který měly být postaveny šatny 
 Místo šaten byl z dotace postaven výše zmiňovaný kiosek 
 Dotace na šatny byla podmíněna souhlasem vlastníka pozemku - souhlas obce, jako vlastníka, byl 

zfalšován a čerpání dotace bylo podvodné 
 Jak jsme nedávno zjistili, případem se již delší dobu zabývá kriminální policie  

Budeme rádi, když zde bude tento oddíl i nadále působit, ale za podmínek, které budou výhodné nejen pro 
klub, ale i pro obec a občany. 
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Podpora obce směrem ke sportu a směrem k SKH byla mnohokrát zdůrazněna a platí to i nadále. Naší 
snahou bylo od počátku zajistit reálnou podobu areálu v nové nájemní smlouvě s SK Hlincovka. Bohužel se 
tak do současné doby nestalo.  Termín pro předložení nové nájemní smlouvy, který byl dohodnut na úrovni 
vyjednávacích týmů obou stran a za účasti právních zástupců SKH a obce na začátek září 2019, splněn nebyl. 
Nová nájemní smlouva měla být projednána a předložena v zastupitelstvu obce k jejímu schválení, ale ani to 
splněno nebylo. Proto současní zastupitelé obce přistoupili k výpovědi této smlouvy s tím, že obec připraví 
smlouvu novou tak, aby odpovídala skutečnému stavu. Snaha některých zúčastněných ,, Férově a bez 
úskoků společně bez averzí ´´ získat čas a následně celý problém vyvézt do ztracena se určitě nepovedla. 

Na příštím zastupitelstvu budou projednány pravidla pronájmu komerčním subjektům. Chceme zpřístupnit 
sportoviště především našim dětem a občanům. Rádi bychom od jara zajistili trenéry, kteří budou 
organizovat kroužky pro děti z Hlincové Hory. Pro občany připravujeme provozní řád, který zpřístupní 
sportoviště všem.  

Optimalizace odpadového hospodářství 

V následujícím znění je popsáno úspěšné naplnění žádosti o dotaci, ve které obec získala od Ministerstva 

životního prostředí ČR dotační titul na optimalizaci odpadového hospodářství s názvem: Systém 

odděleného sběru komunálního odpadu v obci Hlincová Hora. Dojde k výměně BIO nádob, které jsou 

v současnosti pronajímány od firmy Marius Pedersen, což bude platit i pro nádoby na separované odpady 

(papír, plasty, kovy, sklo). Veškeré nádoby tak budou v majetku obce, která vlastními zaměstnanci zajistí 

sběr a následnou likvidaci BIO odpadů, včetně druhotných surovin. Tímto krokem dojde ke snížení nákladů 

na likvidaci odpadů s pozitivním dopadem na rozpočet obce. Pro obec bude komerčně poskytována služba 

již jen ve sběru a likvidaci komunálního odpadu. Celkové snížení nákladů se promítne i v domácnostech 

snížením poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Celkově tato optimalizace bude zrealizována před 

příští jarní sezonou, maximálně do konce dubna 2020.   

      Dále uvádím upozornění, které se již dotýká roku 2019 a sběru BRO ( biologicky rozložitelných odpadů). 

Dle platné vyhlášky MŽP ČR  ze dne 14.září 2018, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb. o rozsahu a 

způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů , kde v:  

 

V praxi řečeno, svoz BRO bude probíhat i v měsících listopad 2019 – březen 2020, pravděpodobně jednou 

v měsíci, přičemž informace o termínech svozů budou uvedeny na úředních deskách obce. 

Volnočasová zóna  

Další stavební akcí, kterou plánovala obec již na jaro a jenž čerpá ze zdrojů POV Jihočeského kraje, je stavba 

volnočasové zóny pro obyvatele Hlincové Hory, která bude umístěna v sídelním útvaru Kodetka  1 na 

obecním pozemku. I přes velkou snahu našeho spoluobčana této stavbě zamezit se tak nestalo a obec může 

tuto stavbu zrealizovat. Vzhledem ke dlouhotrvajícím časovým komplikacím a finančním prioritám k MŠ, 

stávající zastupitelstvo obce konstatovalo, že nechce více zatěžovat rozpočet obce  a rozhodlo o vrácení 
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dotačního titulu. I přesto bude obec zónu pro občany Hlincové Hory realizovat postupně a podle finančních 

možností.  Počítáme s realizací zpevněné plochy, na kterou budou přesunuty lavičky a stoly z prostoru za 

hřištěm a obecní buňkou. Vše bude zakryto altánem a územní zónu doplní malé pískoviště. Provozní řád 

následně umožní užívání tohoto prostoru v mezích tomu definovaných.  

Chodník 

A ještě poznámka k další aktivitě téhož spoluobčana, experta na svoje černé stavby, který usiluje o 

odstranění chodníku spojující sídelní útvary obce. Chodník, který je zásadní spojnicí mezi starším a novým 

obytným souborem a slouží občanům pro spojení na MHD a mimo jiné i pro využití dětského hřiště, 

odstraněn zcela určitě nebude. 

Obrubníky  

Dalším vrácením dotačního titulu ze zdrojů POV je výměna rozpadlých obrubníků kolem místní komunikace 

Kodetka  Okružní,  kde výměnou 300 metrů obrubníků mělo dojít ke kompletnímu opravení této 

komunikace. Bohužel i zde hrozilo finanční zatížení rozpočtu obce, proto i tento dotační titul bude vrácen.  

Již nyní můžeme s jistotou říci, že žádost pro rok 2020 podávat nemůžeme. Ta musí být podána do konce 

roku 2019 a to vzhledem k omezeným pravomocem zastupitelstva je vyloučeno.  

Dotace na úroky z úvěrů  

Bohužel i podání žádosti o dotaci na úroky z úvěru je ze stejného důvodu omezených pravomocí pro rok 

2020 vyloučena. Obec tak přijde o možnost pokrýt určitou částku úroků z úvěru čerpaného na výstavbu 

Víceúčelového zařízení a MŠ Hlincová Hora. Úspěšně jsme od roku 2013 a to každoročně  využívali této 

dotace na vykrytí roční a ne malé částky. 

Závěrem mi dovolte popřát vám všem krásný podzim, užívejme barevné krásy tohoto období a nenechme se 

ovlivnit nešťastnými lidmi. 

                                                                                         Za obecní úřad a obec Hlincová Hora , 30.10.2019 

                                                                                                   Karel Fousek, starosta, v.r. 

 

 

Vážení spoluobčané, jsme tu stále pro Vás a v případě jakýchkoliv podnětů se na nás kdykoliv obracejte 

     Karel Fousek, tel.724188852,      Karel Strolený, tel.607875607,    Aleš Fejfar, tel. 602142235       Václav Hanus, 602154788 

       

 

  


