zápis č, 10N/2021
z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 8.6,2O21
Místo konáníi obecníúřad Hlincová Hora - zasedací místnost oú
začátek zagedání: 18:42 hod.
zasédání řídil| Josef petrášek - starosta obce
Přítomníi Jiň Múller, Jan Havelka, Josef Petrášel, Ilona Bláhová - přiložena prezenčnílistina
Nepřítomní| Luděk Báňa, Aleš Fejfar, JiříJirka
Hosté: dle přiložené prezenční lisuny
starosta obce žahájil zasedáni zastupitelstva a přivítat přítomné zash]pitele. starosta konstatoval, že dle prezenčnílistiny
]sou pnlomni 4 zastupitelé ze 7 a tudĚje zastlrpitelstvo usnáŠeníschopné,

starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zzo
zapisovatel: Ilona Bláhová, ověřovatelé: Jlří l\4ůller, Jan Havelka
ProtináVrh žádný.
Návrh byl schválen (hlasováni 4 PRo, o PRoTI, 0

ZDťEL)

Dotaz, zda ze strany konřolního \^/boru jsóU námitky čl připomínky

k

Zápisu z minulého

zzo. Nárnitky nejsou.

starosta infomoval, že pozvánk a program dnešního zzo byl řádně a v termínu před konáním vyvěšen na webu a
úředních de5káó.

vyvěšený návrh programu zašédání!

1)
2)

3)
4)
5)
6)

složeníslibu nových členůzastupitelstva
áVěrečný účet_obce za rok 2o2o

HospodařeníI4s Hlincová Hora za rok 2020
Dodatek smlouvy mezi obcía sK
Dotačnízáměr programu,obnova cesť
ostatnl různé

staroďa wzva] přítomné zastupltéle, zda maií k navženémuprogramu případné protinávrhy. s návrhem na změnu

progrómu se přihlásil zastupltel Jiří Můller, navrhl změnu programu ( bod 4) přesunout hned zá bod 1) V souvlsloďi
s
)
podněty, 5e kterými se dostavil na zzo občan Pavel sova V souvisloďi s užíVánímspoltovního areálu a s'projednáVáním
dodatku smlouvy s sK.

Pozměněný návrh programu zasedáníi
1) složeníslibunových členůzastupitelstva
2) Dodatek smlouvy mezi obcí a sK

3) záVěrečný účetobce za rok 2020
4) HospodařeníMŠ Hljncová Hora zó rok 2020
5) Dotačnízáměr programu ,,obnova cest.
6) ostatiL růžné

Pozměněný náVrh progřamu byl schválen (h|asování4 PRo, 0 PRoTI, o ZDRŽEL),

Programu zasedáníi
1) složeníslibuno\^kh óenů zastupltelstva
2) Dodatek smlouly meziobď a sK

3) ZáVěrečný účetobce za rok 2020
4) Hospodaření MŠHlincová Hora za rok 2o2o
5) Dotačnízáměr programu ,,obnova cest.
6) osbtni nlzné

BoD Č. 1) složeníslibu novÝch členúzastuDitelstva
starosta konstatoval, Že s oh|edem na neúást zastup|telů, ktených se složenísljbu týka (Aleš Fejfar, JiříJirka a Luděk
&árta),_,je \^r'zva. kjeho složení bezpředmětná. Konstatováno, že pokud by se něŘený'z těchto iastupitelů dostavil
V píJběhu zasedánl bude ke složeníslibuVy!r'an,
_

1

starosta. \,,yzval hosta p, sovu k předneseni jeho podnětů. Jelikož z požadovaných nékolik minut
se stala více než
lo0lnovn zale4tost| neni možne uvé.t do ápisu celé zněnía podstatné body diskule jsou iJvedeny
následně:
A) Pan sova Vznesl námitku V souvisloďi s nemožnosť čerpat dotace EU ná zvelebení sx, jelikož'není areál ve
vlastnictví
obce,

Z:!l,e!9!
d

d

Že Čerpi:nídotaď nic nebftiní Ařeál je státe Ve VtastnicM obG a existující nájemní snlouva
1aveka.od!?u,qě/,,
PlpravovanÝ dodatek vlaslnicÁa Dráva obce neměni

B).Pan sova uvedl, že pan zastupitel Havelka je ve střetu zájmu jelikož na obecním pozemku podnika
s \^ýnosem 1,5

milionu korun ročně.

Zaýupite/ Halelka zdŮramll, Že neni_podnkatelem. Je toho ia1u míslopiedsedotJ |rlbolu sR, A7cry
na s otc] uzavřenou
nalemni ,mlouvu a zdúťaznl,že zmiňovdná ajst^a 1,5 milionu není v Žádnérn pilbadé výnoseú, ale obratem. Nalic pralé
ť.lpPv?aný dodatek řešípoplatky za užíáníhňšťobčany a ďeani nalenntý nere btláou zi,kem obce, nikoti sK.'
c) P"an sola nesouh|asís posMováním př;spěVKU sK. Jako důvod uváái. že pán Havelka nemá v účeLnicivíporuoÓ*, olte
zmiňUje, Že s někol|ka rodinami organizuje sportovní aktivity a platídětem trenéry. I na tuto aKivitu by chtěl,
aby bylo od
obce přispěno.

starosta uvedl, že pokud bude řádně podána žádoý o příspěvek na
4,to aldivity, Zo ji jině projedná.
D) Pan sova upo7ornil, že Ve sportovním areálu chYbí základnl zázemí - sDrcrrv, wc, ;átnv.
Pair.
obce uýedi, že toto fuEení není pravda. tva ŠrÚio zizemi pro Veřejnost je a je udžováno
11Ye/ka ?,Ýtosta
V dstore d Doradnl
E) Pan sova namítl, že sK není přístupný Veřejnosti, pokud je zájém.
Za:tuptel Ha,rR? a.
je pí1fupný Doposud bylo možnékontaktovat příno p, Havelku a V ťámci
|Fro:td uvedli, že areál
pilpld.vovaneho dodatku
bude_ustanoven správce a Jého r],ihradník a bude zřízen i rezervačníiystém'.
F) Dále pan sova zmínil i záleŽilosl s poplatkem za Vécnébřemeno oo fi.starnel. Dle slov pana sovi zarcchala fi.
K,o.D.A
]ento závazek, k dořešeníobci l piesto, že jej mohla sama inkasoval. pan sova uvádí, že th, že doposud
neoyla věc obci
\,yn7ena, se oDec nechová jako řadny hospodai.
ýaro:ta o!9 uysvětlil, že problém byl v ton, že,v době,-kdy došo fr starnet k utožení chránjčky pro opLkabet, nebyla
u?aviena žádná smlouvd o smlouvě budoucl o vécnénbřemeni. stamet nyni odmtá požddovanou áýku platt;
bn,' )e
podF pkL,lých pftáVních a zákonných ustanoýeni (pro te|ekomunikačfu slb) je částJ.; vécnénotrenena
nnonei iž?(,

s ůjn zase nesouhlasiobec cetou zalďitost řeš práVnlci obce a lrmy Staroát.-

G) pan sova vznesl připomínkLl k vymáhání povinného sečeníod majitelů pozemků, uvedl, že se obec o
nestarala loni a ani letos,

Mo

záležitosť

MÍ,ta,tarostka Bláhová oponoÝa]a, Že,tato agenda byla toni i letos vedena a Ěc řešena, obec vyzvala vloni a
í letos
ryzve
'U
ndiilele neposďený_ch pozemků k nápravě rovněž nabízí posekani
za
úhradu
;ékeií
najiteiů,
Wůi/i)
Uloni
Pozenků
kte na úizvy nerefrektuji je věc piedána Maqistrálu né,ta odbor Žp
k dalšímu řtzenl
H) Dále pan sova k,jtizuje zřízeníkjosku ve spoltovním areálu, lderý je konkurencí manželům opekaroyým, jež mají
Vnájmu obecní restauraci. Připomněl, Že se V kiosku V minuloďi řeši'
Óře§tupky V souvislosť s nedodržováním nočního
klidu.

starosta obce a zastupitel Havelk uvedli, že kiosek
dodatku smloury

kdná

llulovou mísbost kt9rá mi.
před,tavami
o

v

minulé podobě už nefunguje a neexisfuje, nyní se dle návrhu

sl,új provozní řád. Provoz

áÚtové mistnoú sxině jako fung;Vá;í
naJéme sK v sou|adu s
obce rovněŽ zmiňulé pňp?Vený dodatek smlouw,
cH) Pan sova,na zák]adě diskuse se zastupiteh n€Vrhuje doplnit pňpravovaný dodaiek smtouly o deLailnější specifikaci
spía!^/ a udržby areálu a způsobu rezervace užíváníareálu občany obce a připadné sankce, Tyto návrňy
d'etailnějii
speciílkace pan sova piisííbilzaslat obecnímu úřadu do 14 dnů.
1) Pan sova ocen|l po několika leteó ÚdĚbu horního hřjště (zejména
ke sportovnim aktivitam V obci.

V

žimnímobdobí), které je WUžMno rodiči s dětmí

Zast|rpitel llÚller navrhl uspořádat setkaní veřejnosti ke zmapování názorů a vůle obwatel obce V otazkach \ráahu
obce a
sK V souvls]oýi
a uŽiváni sportovního areálu. ostatní Zastupitelé s návrhém souhlasili, organizace setkání se
:J'ráVy
pnprav a dá na vědomi obyr'atelúm. všichni příLomníse shodli na společném cíli propojováníobce
a obwatel v něm.
Pan sova se po vznesenínáVrhů a podnětů následné rozloučil a jed nání zastupitelstva obce opustil.

BoD Č. 2) Dodatek smlouw mezi obcí a sK
srarosta Wzval zaslupitele k dořešení a píojednáni tohoto bodu. ZaďUpitel l\4úller se \.yjádřil, že nemůžesouhlasně
o
pi;praveném dodalku smlouw hlasovat ž důVodůil/s ohledem na plánovanou členskou
achů7j a volby \4rboru sK, Keré
se budou konat za dva §idny, nenítak z pohjedu zastupitele 14ůllera zřejmé, kdo bude ná§ledným statfumrm xsti]pi".
.,oomniva se| Že by s€ mělo proto s podpisem Vyčkat. zastupitel l,4úller si není p|atností současného statu!árního
2ds|upce,(pand Havelky) a 5e kteďm bv se dodatek smlouvy mél podep §ovat l@|a j]stÝ a porřebuje s|
Mo informace
oveiit, 2/soJcasně s pochybnosLŤi o platném $alutárnim zástupci sK a v souvislosÚ s vnlliními proolémy sportovniho
klubu pan zastupitel l\4úller zpochybňUje i schopnost sK zéjistit adekvátně správu a úddbu areálu.
2

V souvislostj s uváděnými dŮVody žastupitele Můllérastarosta Petrášek zmín|l, že oddálení podpisu dodatku smlouvy

komplikuje mj. zavedení poplatků a pravidel rezervacL což znamená, že obec nebude moci přijímai poplatky za pronájem
třelích osob, které mél připravovaný dodatek řešit.
I4Ístostarostka Bláhová zmínila, že by se o schválení dodatku smlou\,}/ mezi obcí a sK Hlincovka mělo iza lyjádření
nesolh]asu pana_ zastupitele l,4úllera hlasovat stím, že Je důležité,aby byly oficiélně Vyjádřené hlasy zastúpitelů.
I4ístostarostka B]áhová se domnM, že právě oddalol,aní podpisu připravénéhó dodatku múžeobec pošÉoait,piotože
nejedná hospodárně a chce proto v}4ádřlt svůj jasný postoj V hlasování.
NáVrh Usneseníč.53:

Zo projednalo a schválilo náVrh dodatku č. 1 nájemnísmlou\y ze dne 15.9.2008 mezi obcía sK Hlincovka o pronájmu
spottovního areálu,

N;Vrh neby] schváler (hlasováni 3 PRo (Bláhová, Perrášel<, Havelka), r PRon (Múller), 0 ZDRŽEL)

UsNÉSENI č,53 nebylo přiiato, návrh (dodatek smlouvy) nebyl schválen.

Dále doŠlo k projédnání připravené darovacísmlouvy pro sK Hlincovka. V této věci došlo ke sl,]odě zaďupitelů. smlouva
bude přílohou zápisu.
Návrh usneseníč. 54: ížádnÝDrotináVrh):

Zo projednalo a schválilo darovací smlouvu o poskytování flnančniho daru obcí Hlincová Hora pro sK Hlincovka Ve
45 000 kč ročně na podporu ťinnosli sK Hlincovka a provozováni sportovn ho areálu.
NáVrh oyl schválen (hlasování4 PRo, o PRo']'], o ZDRZEL)

Výši

UsNESENI č.54
zo projednalo a schválilo darovací smlouvu o poskytování finančního daru obcí HIincová Hora pro sK
Hlincovka vé výši 45 0oo Kč ročně na podporu činnosti sK Hlinaovka a provozování sportovního ar€álu

BoD Č. 3) závěrečnÝ účetobc€ za rok 2o2o
podklady k projednání bodt] byly vwěšeny na webu obce a úředních
deskach, případně k nahlédnutína oú, upřesnění,
že sejedná o áVěrečný úaet obce 2020 a ZpráVu o \^i§ledku přezkoumá ní hospodaření obce za rok 2020,
Učetni obce chistelběuerová Wsvětlila, že o přezkoumání Výsledků hospodaření musí žádat ze zákona povinné obce
každý rok, přezkoumání prováděl vždáleně Jihočeshý kraj, kterému byly zaslány všechny poádované podklady. v rámci
přežkotlrnání_hospodaření byly odhaleny dva nedostat]<y: 1) Vypláceníodměn čienůmul,boru (nečlenůmZo), aniž došlo
k jejich schválení na !§tanovujicím zzo, 2) nevyplácení odměn někteďm neuvolněným členůmzaďupitelsúa, kteří §e
ZZo neúcastni a odmítajísVéfunkce a odmitají souč]nnost s výplato! jejich odměn (pánové Bárta, ]irka, Fejfar).
V pNním.připadě slo o chybu Ve smyslu špatnéformulace určeníodměny pouzi členůmvýborů coby nóuvotněným
zastupitelům, ale členy \^íborůmohou b,it iobáné mimo zasb,]pitelů. Ve druhém případě nedostatek (chyba) !žnikla
nespo]uprací uve,dených zaďupitelů, kteřineposMli poďebné údaje pro zúčtováníodměny (zdr.pojišťovna; č. ŮčtÚ,,.,
).
starosta uvedl,_že oba nedostatlq (.hyby) je nutné napravit opaťeními projednanými a schválenými na 7ZÓ a'poté
informovatJihočeský.kaj Ve formě písemné zpráW o způsobech nápravy dolhůty 15 dnů (tj. do 23,6,2o21).
Dále_doŠlo k upozornění_ nevyplacení odměn zastupitelům za dva dny V dubnu minulého roŘÚ. Zastupitelé záčali lykonáVat
5Vé funkce po ustavujícífi zzo 2a.4.202o a první odměna byla počítiána až od 1.5.2o2o. Bude napraveno při nejbl|žším
zúčtováníodměn.

Dále staJoďa ._informoval o Zveřejněn,kh \^isledcích hospodaření: obec hospodařila s Výsledkem (přebytkem)
+866 086,68 Kč (s tím, že dalšívíce než 1 mil. Kč je uložen jako rezerva), Přebytek bude pbužtt na potrytí'ztr;ý
hospodařeníz minulých obdobi lderé činí-1404822.33 Kč.
NáVrh usnesení č, 55: ržádnÝ orotinávrh)

Zo

proj9dnalo a schváljlo
účetobce Hlincová Hora za rok 2o2o" Včetně,,ZpráVy o \^is|edku přezkoumání
"ZáVěrečný
hospodaření obce Hlincová Hord za rok 2o2o', a to,,s Výhradami'., obec hospodařita's \,,,ýsiedkem (přeb}tkem)
+866 086,68 Kč, kter}' bude použit na pokfii ztráty hospodařeníz minulých období, které činí-1404 822,33 Kč.
\áVrh byl schválen (hlasování 4 PRo, 0 PRoTl, 0 ZDRZEL)
usNEsENI č. 55

zo projednalo a schválilo

účetobce Hlin.ová Hora za rok 2o2o.. včetně ,,zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření"ávéreěný
obce Hlincová Hora za rok 2o2o'', a to,,s výhradami...' Óbec- hospodářila
(č, kteď bude použit na pokrytí ziráty hospodaření z ;inulých
s r.ýsledken
,(_přebytkem) +a66 oa6,68
období, kteřé činí-l404 822,33 Kč.
Popjs zji§ěných chyb a nedostatků Uvedených Ve ,,Zprévě o \r'ýsledku přezkoumání hospodaření obce Hlincová Hora za
rok 2020"I

-

Zastupitel§tvo obce nerozhodlo o peněžiÝch plněních posMovaných fyzichým osobám, lderé nejsou členy
zastupitélstva obce,2a \.ýkon funkce členů\.ýborů, komisí a Zvláštních orgánů obce. (zastupítelstvo obce dne
28,4.2020 stanovilo odměny pro neuvolněné funkce zash]pitelů, m|mo jiné i pro členy \^ýborů Ve \.ýši 2.000 Kč za
3

-

měsíc. Kontrolou \rýPlatnÍ,.h lístkůbylo zjištěno, že tato odměna jé vyplácena i nečlenůmzastupjtelstva, přestože
zastupitelstvo nerozhodlo o peněžiti€h plněních posMovaných těmto osobám.)
Neuvolněnému Členovi zastupitelstva nebyla poskltnuta měsíčníodměna v §ouladu s usnesením zastupitelstva,
(zastupitelsťVo obce dne 28.4.2020 §tanovilo odměny neuvolněn,fon členůmzastupitelstva, Kontrolou

ýýplatních

lístkŮ bylo zjiŠtěno, Že dvěma členůmzastupitelstva, kteří nastouplli jako náhradníci, nebyla měsíčníoáměna v
roce 2020 Wplácena z důvodu nesloženíslibu. skutečnosl že nesložilj slib, neníV dané souvislosti rozhodná. Tato

okolnost by měla vliv jen

v

příjDadě, kdyby samo zaďupite]stvo ve svém usnesení podmínilo počátek \^/měny

odměn složením slibu, což se nestalo.)
K nápravě zjištěných chyb a nedostatků přijalo

Zo následující opatření (Usnesení č, 56 a 57)|

NáV.h usnesení č, 56: ržádnÝ DrolináVrh)

Zo projedna|o a

schvá|i|o odměnu členům\^iboru Ve \^i,ši 2000 Kč, která 5e l.íká i nečlenůzastupitel§tva a je platná od
doby přijetí tohoto usnesení.
\áV- l byl s(hválen (hlasová{ 4 PRo, 0 PRoTl, 0 ZDRžEL)

UsNESENI č.56
zo přojednalo a schválilo odměnu čl€nům výboru ve výši 2ooo kě která se týká i nečlenůzastupitelštva a
je platná od doby píiiďí tohoto usnesení.
NáVrh usneseníč. 57i ížádnÝDrotinávrh)

Zo projednalo a s.hválilo, Že zastupitelům Bártovi, Jirkovi a Fejfarovi nebudou !./pláceny odměny za
ooby složeríslibu zastupitelů, a to s plahosti od dobyrřijeti tohoto Usnesení.

\^/kon zastupitele do

NáVrh oyl schválen (hlasováni 4 PRo, 0 PRo']], 0 ZDRŽEL)

UsNESENÍ č.57
zo projednalo a s:hválilo, že zastupitelům Bártovir Jirkovi a Fejíarovi nebudou vypláceny odměny za rrýkon
zastupitele do doby složeníslibu zastupitelúr a to § platností od doby přijetí tohoto ušneaení.
V souvislostech je dále třeba schválit účetnízáVěrkuobce Hlincová Hora za rok 2020.
NáVrh usneseníč. 58| cádný DrotináV.h)
Zo projednalo a schválilo účetnízáVěrkuobce Hlincová Hora za rok 2020.
NáVrh byl schválen (hlasovéni4 PRo, 0 PRoTI, 0 ZDRŽEL)
USNESENI č, 58
zo projednalo a schválilo účetnízávěrku obce Hlincová Hora za rok 2o2o.

BoD Č, 4) HosDodaření MŠHlincová Hořa za rok 2o2o
veškerépodklady k projednání byly vwěšeny na webu obce a na úředních deséch. pIš Hlincová Hora v loňském roce
]
!9sP991rll9 _s eř_e9,tkem +B0 139, 38 Kč. Tento přebttek bude zčásti použit na pokMí ztraty z minulých
52 209,29 Kč a lčásti do rezervniho fondu hospodaiení MŠ,

let

NáVrh usneseni č. 59i (žádnú DrounáVrh')
Z9,,p]9]"9lu]9 a
hospodaře Í 14Š Hlincová Hora za rok 2020 bez \^/hrad. Hospodéisk}, \4;,sledek je zisko\^ý Ve
_schválilo
q/ši B0 l39,3B Kč a bude použ:t zčásti na pokMi áráty z minulých obdob: a zěsb do rezervniho
ionáu,
Navrh byl schválen (hlasováni 4 PRo, 0 PRoTI, o ZDťEL)

usNEsENI č. s9
zo_projednalo a schválilo hospodaření MŠHllncová Hora za rok zo20 bez výhrad. Hospodářský výsledek je
ziskovýve výši 80 139,38 Kč a bude použit zčásti na pokryti ztráty z minulý;h obdobi a zčásti Óo rezervního fondu.
NáVrh usneseníč. 60| (žádnÝ orotináVrh)
a s(hvál lo účetníáVěrkuMŠHl:ncová Hora za rok 2020NáVrh býl schválen (hlasováni4 PRo, 0 PRon, o ZDRŽEL)

zo p,ojednalo

USNESĚNI č. 60

zo projednalo

a schválilo účetníávěrku MŠHlincová Hora za rok 2o2o.

BoD Č. 5) Dotačnízáměr Drooramu ,.obnova cest

starosta obce připomněl poednávaný náVrh záměru \^isadby aleje a obnow cesty, kteď byl projednáVán na minulém
zastupitelstvu, po zveřejnění informacív obecnich novináó a na wébu obce netyly ž'řad virejnósti vzneseny pripáminý

Či námit]<Y a záměr 5e naoPak těšíPozitivnimu ohlasu. V současnosti MžP lypisuje pro obce j
no\.ý dotačnítitul na
'
projekbý obnoly cest a Výsadby zeleně, lteré
Jsou 5e 1o0o/o finančním kMím.

'

NáVrh usneseníč, 61: ížádnÝ orotináVrh)

Zo orojednalo a schVálilo dolačnÍ7áměr obce

V proqramu ,,obnova cesl a \,1isadba zelenď'.

NáVr- bvl schválen (nlasováni 4 PRo, 0 PRoTI,

Ó

ZÓRŽEL)

UsNEsENi č.61
zo projednalo a sahválilo dotačnízáměrobce v plogramu ,.obnova aest a Výsadba zeleně..
V souvislosti 5e schválením tohoto Ustanovení zmínil zastupitel |4úller možnosti obno\y l furisticbich stezék, jež
vedou
přes katastr naŠÍobcea dále ufiístění laviček na zajimavá iuristická místa, či \,yhlídlq.
itarosta obce zmínit, ie obec má
k dispozici nékollk laviče( které by mohla k témto účelůmpoužit, Je však

;uho vybpóvat nejvhodnější mí§ta.

BoD Č. 6) oďatní, různó

plná moc pro práv-ní zastoupení - starosta informoval pokačujícím
o
§oudním řízení vedeném žalobci (p. Fouse(

p,
a p. PetrŽelka) Ve Věci Žaloby proti usnesení lstavujícího zasedání zastupitelstva dne 28.4.2020''po nov.kÁ
_sřolený
Volbách V březnu 2020._proti Zastupitelstvu obce Hlincová Hora), tentokát již u Nsš, Pro toto řízenL na kterém
búde
zastupite]e obce práVně zastupovat l4gl. KLlčera (práVník obce) je zapotřébí opět plné mod zaďupitelstva pro
N49r.
Kučeru.
N

Zo,,schvaluje udělení p]né moci l49r. Lukáši Kučerovi, advokátovi, é,č.11686, se sídlem Llpenská 869/17, české
Budějovlce, k zastupovénl zastupitelstva obce v řízenívedeném u Nejvyššíhosprávniho'soudu poá spis. zn
6

As

16312021.

\éV.. byl schválen (hlasováni 4 PRo, o PRoTI, 0 ZDRZEL)
UsNEsENI č.62
zo schvaluje udělení plné moci Mgr. Lukášj Kučerovi, advokátovi, e.č. 116a6, se sídlem Llpenská 869/17.
ceské Budějovic€, k zastupování zastupitélswa obce v řízení vedeném u Nejvyššíhosprávnítro soudu poj
spi§. zn 6 As 163/202l.
Rozpo&ové opatř€ni č. 1/2021 - s rozpočto\.ým opatřenílŤ č, 1/ 2021a se zíněnami oproti schvátenému rozpočtu
seznámila žasLup]tele účetníobcep. christelbauerová, Bylo také
wvěšeno na webu obce., buáe přílohou zápisu.
Zo projednalo a schválilo náVrh Ro č, 1/ 2021
lav-r 6y scnvalen íntasou;"il pno, o'pnón, o zoůrLl
UsNEsENI č.63
zo projednalo á schválilo návrh Ro č. 1/ 2021.
o dotace programu pov: starosta obce jnformoval o vý§ledcích žádo§u o dotace, Byly podány
celkem čtyři žádosti, dvě z nich o dotace na úrol9 z úvěrů,obé
sclválené. oáte ovta pooán'a'žáJosió
§to žádosti byíy
'titutrré
dotad (l50 tis, KČ) na dalšíoPraw obrubníků(chodníků), tato byl; zamítnuta.
opra,,y obruunilO irou"J" oo". ná
sve nákladY. ZbYlá Žádo5t o dotaci (150 tis, Kč) na vybudování zpevněné plochy na Kodetce III pro uTiďéni konrejnerů
na tříděný oopad byla schválena, alejen Ve \^iši 99 tis. Kč),

výšled€k

_žá-dostí

EKo-NoM

l

starostou podána informace od společnosti EKo-KoI4

prostředcich, které obec obdržela. celkem za rok 2o2o 36,07 t odpadu

a

o

množství\ytříděného odpadu

111 563,50 Kč.

a

finančních

lŤi!_DD!
: star9stn
1,6,2021, zastupitel

infonŤ.oval zastupit€le o uzavření smlou\,y na svoz odpadu s DDM (areál na Hlincové Hoře) od
Havelka připomněl V této souvlslosti oZV o poplatcích ž pob}tu.

Letní kino - připomenuta akci ,,Letní kino" dne 27,6,2021, Informoval, že V těchto dnech probíhá anketa
film! a požádal zastupitele o propagaci akce mezi občany, tak aby se ank;ty zúčastniloco nejváe občanů.
FinanČnívýbor - Předseda finanóiho

s Výběrem

Havelka informoval o jednéních Rnančníhornýboru a o předmětech a

_\^i'boru
tematech jednání. Zápisy z jednání byly předány k zaevldovánído spisové §lužby na obecní úřad:

M.ŠHlincová,Hora - ÚČetniobce p. christelbauerová informovala o plánovaném finanční auditu příspěVkové
organizace,

YS Hlíncová Horn, které je obec HH zřizovatelem. Ze strany ]čK byla obec př: dotazována, j;k prováoi kontoly
u příspěvkových organizac, keré má ze zákoná provédět, Jetikd v předchozích rátecÁ neúyry Lřú

hospodaření

5

konholy prováděny, bude nyní konhola provedená. ktomu obec požádalá o spolupráci externí firmu, kierá nyní
připravuje nabídfu, a jsou připravovány podklady ke konlrole,

zasedá ní zastupitelstva bylo ukončeno vé 22:42 hod,

Termín příštiho zasedání bude oznámen pozvánkou a WVěšen

OBEC HLlNCOVÁ HORA

W

ETi']

\
starosta obce
Zapisovatel

ověřovatel

:

-{
ověřovatel

I

zkratkv:

zzo =zasedání zastupitetstvá obce
zo=zastupitelstvo obce
HH=Hlincová Hora

ozv=obecně ávazná vyhláška
Ro=rozpočtovéopaďení

VyVěšeno

4§\d,

,:r>),1

sejrn!toI

6

