zápisě.lzNl2o2í-

z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 15.9.2021
Místo konáníi obecníúřad Hllncová Hord - zasedaď místnost oú
začátek zasedání: 18i27 hod.
zasedání řdili Josef petrášek - stnrosta obce
Piítomní:Jiří lqúller, Jan Havelka, Josef Petrášel! Ilona Bláhová - přiložena prezenčnílistina
Nepřítomníi Luděk Bárta, Aleš Fejfar, JiříJ|rka
Hosté: dle přiložénéprezen&lí listiny
staros|a obce žahájil zasedáni zastupitelstva a přivítal přítomné zastupitele. sdělil/ že zasedání zastupitelstva bylo řádně

svoliP

prezenčnílistiny jsou pňtomni 4 zastupitelé ze 7, fudížstarosta konstatoval,
|od]e
usnasenlscnopne.

starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu ze

ž; zaďupiúbtvo

je

zzo

Zapisovatel: llona Bláhová, ověřovatelé| JiříMú]ler, Jan Havelka. ProtináWh žádný.
NáVrh by| schválen (hlasování4 PRo, o PRo'n, o ZDŽEL)

zápis z minulého zzo byl ověřen a řádně vyv§en. Dotaz, zda ze strany kontrolního
k zápisu z minulého Zzo. Námittry neJsou.
starosta informoval, že program

zzo

\^ýboru

Jsou námiury či přlpomínky

byl řádně a v termínu před konáním \yvěšen na webu a úřednkh deskách.

vwěšený návrh pťogramu zasedání:

1)
2)
3)
4)

složéní§libu no\^ich óenů zashjpitelstva
obecně závažné Vyhlášky
Rozpočtová opatření
ostatní. různé

starcsLa vyzval přítomné zastupitele, zda mají k v}věšenému programu případnénáwhy na jeho žměnu, Návrhy na
zmenu programu zadne nejsou,
NáVrh programu bvl schválen (hlasování4 PRo, 0

rnon,

o

zonŽer;,

Programu z€sedáníi
1) složeníslibunových členůzaďupitelstva

2)
3)
4)

obecně závazné Vyhlášky
Rozpočtová opatření
ostatní. různé

BoD Č. 1) stoženíslibu novúch členůžastuDitel§tva
starosta kon§tatoval, že s ohledem na neúčastzastup|t€lů, ktenich se složeníslibu tika (Ateš Fejfar, Jiří Jlrka a Luděk
Bárta), je \.izva kjeho složeníbezpředmětná. Konstatováno, ie pokud by se některý z těchto zastupitelů dostavil
V orŮbeh , zasedán', b-de ke složeni slbU \,y7ván
BoD Č. 2) obecně závazné whláškv

Jednáníse bude t'ýkat ozv o stanovení místního koeficientu (případně dalších koefic|entů) U daně z nemovitostía oZV
Platná VyhláŠka o mÍ§tním koeficientu 2012. l.4omentálně V obci máme stanoven z minuiých let
Již dtouhodobě koeficient
3. podle nového žákona o dani z nemovit}ich věcj, lze koeficlent naďavovat po deseiínách (ód 1 ýýše), na roldil od
mi'ulých let, kdy koeficienl mohl nab'ývat jen hodnol 2.3,4 a 5. TuLo zménu koéficientu. pokud by se ni ni'zastupitelsLvo
shodlo, je třeba odhlasovat v tento den/ aby byla splněna ákonná lhůta ts denniho vyv8šenía ná;edně aby
byla ožÝ;á
1.10.2021 platná (s úónnostíod 1,1.2022).
starcsta V}zval ostatnÍ zastupitele kdiskusi o tebo záležitosti. Pňpomenul, že stáVající koeficient 3
Je pro naši obec již
takto nastaven dlouhodobě, což Jé z hledlska přijmu obce \^ihodné a jde o \^iznamn'ou hodnotu přílmu, ate olčanéplátí
!yššídaň než rapř. V ob( ch V okolí (kde byl koeflcient naďaven na nižii hodn;fu),
Po,diskuzi a projednání moŽnosti změny mÍstniho__ koeficientu pro výpočet da;ě z nemov]tosti sé zastupitelstvo obce
rozhodlo novou oZV nevydat a ponechat tak pro příštírokkoeficient stójný Jako V předchozíó letech.
zastupitelstvo obce rozhodlo novou

ozvo

stanovenímístniho koeficientu pro \^ýpočet daně z nemoviÝch Věcíne$/dat.
1

NáVrh byl schválen (hlasování4 PRo, o PRon, o ZDRŽEL)
usneseníč.69
zastupitelstvo obce rozhodlo novou ozv o stánovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých

věcí névydat..

Dále Zo informováno oZV o systému sběru odpadu. s ohledem na novou legi§lativu musí být tato oZV
4/dána
platila od 1,1,2022. Tato oZV bude předložena k projednánína dalším ZZo,

tal<,

aby

BoD Č,3) RozDočtová oDatření
starosta_v}zval účetniobce p, chfistelbauerovou, áby přítomné zastupitele seznámila s rozpočtovými opaťeními. Na
sLraně pňjmů se jedná,např. o poplatky za odpad (nově pňhlášenítrv.pob}tu), příjem z daně i příjmů právnichlch osob,
Wsg prlern ž ndzardniďl her, kompenžaČni bonusy za cov|d, neinvestičnípřijatý transfer dotace na úroky z úVěrůa z
pr_onájem areálu sK Hlincovka, poplatky za sečenípozemkÚ,'boňus od Eco KoM za
PoV,
tříděníodpadu, Na
_přÚmy ^za
straně \.ý.dajů
např. náklady na komunální služby a technikU, kulturníakce, n; dlouhodobý drobný maj"i"ri- á"il!,
wa"iĚ
na finantní podporu obcím po tornádu a podpora Hzs, na pořízení IT právniho softwarj coorits. Řozpottove ópátieni
bude přílohou zápisu,

BoD Č. 4) os-tatní. ltzné
Umístění boxu (z-Box

- ásilkovna s,r.o.) - starosta seznámil zastupitele, že jednáním s firmou ásitkovna s,r,o. se
podařilo dohodnout umístěni V naŠÍobci tZV. Ž-BoXu (box firmy ásilkÓVna i.r.o,), ačkotiv v
obct našíVelikosť to tak
běžnéneni (ien Většíobce), starosta předložil zastu'pite]ům i pro.iednání a odibuhlasení
pr"tq%-ňr.c
zásilkovna by ta( obec měla pronajmout plochu na umísténíz.boyu(něco pies t mr;, a pronájem
".r""*
pozem'ku musi schválir
7a5tupi|elstvo, Pro nslalaci boxJ nenínutné připojeni elelďiny, box má svůj solárnióanel a báteli;: ZasLupitelé se shool],
Že um:stěli bo{u je jislě př:nosem pro obyvatele a náVrh v rámc] diskuse podpoiiii, smlouva bude uzjvřena na dobú
neurčitou a Ize ji 4/povědět bez udání důvodu, součástí smlouvy je ujednání, že pokud bude obec požadovat po firmě
poplalekza lyuŽtí Veřejného prostranstvi, bude tento na obec přefáktuiován. Vzhledem k přínosu boiu pro obec'nenídlá
ždstupite'ů toto překóžkou pro instalaci Z-boxu,

Návrh usneseníč, 70: ížádnÝorotináVrh)
Zastupite]stvo_.obce projednalo smlouvu o Llmí§tění Z,Boxu firmy Zásilkovna s.r,o, a schválllo přenechání do
plochy o l,^ýměfu 1,36 m' na parcele 1532/8 V kat.území Hlincová H'ora firmě ásllkovna s,r,o.
NáVrh byl schválen (nlasováni 4 PRo, 0 PRoTI, 0 ZDRŽEL)

užMni

usNESENI č,70
z zastupitelstvo obce projédnalo smlouvu o umístění z-Boxu firmy ásilkovna s.r.o. a schválilo přen€chání
do užíváníplochy o výměře 1,36 m2 na parcele 1532/8 v kat.území Hlincová Hora firmě Zásilkovna s.r.o.
pronájem/pŮjČení

obecního materiálu a t€chniky občanúm- starosta informoval zasfupjtele o záměru Umožnit
občn,ťm obce (s trvalým pobytem v obci) zdarma či ia poplatek lrátkodobý proná,lem předem lyjmenované techniki
nebo materiálu, klerou obec vlastnía iasLo neq/užíVé(V tLto (hvi]i se jedná ó sety stůl+lavice, siiny, privěs za
auto,
dobiječka auto
Půjčeníbude poskytované oprot] složenéfinančníkauii. p""ci""ř Ďiáói,iir, óoá Ě"oé
"bateň€), za kontrolu Vráceného předmětu V,ýpůjčlq/, případě poškození propaánó
zodpovidat za pře\,zetía
V
sbžená kauce či její
Čésto,bci_na opravu věci a bude-ll_míra poškození přesaňóvát áozenou tauci, u"a"
p""iň"" i"ňt" á]aii
doplatit. starosta předložjl !žor \.ýpůjčnísmlou\y a náVrh Vnithiho předpisu č. 1/2021';č;tne
"vp,jirit"i sLznamu maieriairl a
technilry (a náVrhu ceníku V moŽné Variantě půjčeníza pop]atek). Zastupitelé 5e shodli půjčovattechniku u ,"t"riai.
díobný poplalek, aoy lypůjčitelécjlili \,yššíodpovédnostza půjčenýpředmět. Pň p,tle":'oúa" úaý mezi
obci sepsána smlouva o V,|ipůjčce a píotokol o Vrácení. Uvedené dokumenty budou přílohou žápisu.

"ýpt;tiiere.i

NáVrh U§nesení č. 71: ížádnÝ protináVrh)
Zastupitelstvo obce bere na Vědomí navržený Vnitřnípředpis (směrnici) č. 1/2021 o \.ýpůjčcematerjélu a techniky občany
HlinCoVé Ho,y a s(hvaluje jeho přilohu ť, 1 ,,se7nam materiálu a technikv k zapůičeníá cěni<-..
NáVrl- byl schválen (hlasování4 PRo, 0 PRoTI, 0 ZDťEL)

usNEsENI č.71
zastupitelstvo obce béréna vědomí navržený vnitřní předpis (směrnici) č, u2o2í o výpúJčcemateriálu a
techniky občany H|incové Hory a schvalujé jeho přílohu č. 1 ;seznam materiáIu a tec'hniŘy k zápůjčenía
ceník".

Prodej požemku (vláŠkovi) - souhlas zo s prodejem pozemku. Zastupitelstvo obce §chválilo tento prodej sice již
V

roce 2019 (usnesení č. zzo dne 26.3.2D19), ale po konzultaci s pravníkem nebyl dodĚn spráVný postur; (nejáříV;
níěl
áměr byl totiž zveřejněn až 27,3.2019, tedy den až po

Dyt scnvajen a Vyvésen zámér a potom schvélen samotný prodej).

termínu §chválení prodeje, Z tohoto důVodu raději nyní Zzo sďNálí prodej pozémku znovu. PůVodnídokumenty z r.2019
budou přílohou zápisu.
Návrh usneseníč. 72i ržádný DrotináVrh)
Zastupl|elstvo
_obŤ_projednalo a opakovaně schvaluje prodej pozemku č. 126013 o rozměru 28m2 ájemcům Vláškov,ým
z důVodu dodrženi řádné ásové posloupnosti celého p.rocesu.
NáV]t oyl scnválen (hlasování4 PRo, 0 PRoTl, o ZDŮEL)

UsNESENI č.72
zastupitelstvo- obce proj€dnalo a opakovaně schvatuje přodei pozemku č. 126013
zájemcúm Vláškovým z důvodu dodržení řádné časovéposloupnosti céléhoprocesu.

o rozměru

28m2

Rožpočtovéopatření č. 2/2021 ještě projde schválením zastupitelstva.

NáVrh usneseníč. 73| (žádný DrotjnáVrh)
Zastup]tekwo obce schválilo rozpočtové opatření č.2/2021,
Návrh byl schválen (hlasováni 4 PRo, 0 PRoTI, o zDPŽEL)

USNESENI č. 73
zastupitelstvo ob.€ schválilo rozpočtovéopatř€ní č.2/2021.
VánoČnístrom

- starosta informoval o tom, Že p. Janowiaková nabídla obci darem strom ze sVé zahrddy 0ako Vánoční
strom). obec tento dar ráda přijme.

-

D_opfavni situáce.v obci (ry,ctlost)
Bylo dojednáno, že zařizeni k získaní statistiky o provozu Vozidel (Viz minulé
ZZo) bude insta'ováno V nejbliŽŠÍmmožnémLermínu, jakínlle se uvolni (je obcím zapůjaeno'dočasně k získa;ípodkladů
pro zjištění skutečného stavu dopraly). Přesný termín zatím neznámý.

cviČenípro obČany - í\4Ístostarostka Bláhová informovala, že paní Kohoutová (obánka obce) oslovila obecní úřad
s nabÍldkou Vedení,lekcí jógy pro občany, Paní Kohoutová Je certjhkovanou lektork;u. Po dohodé s nájemci restaurace
manželi opekaroýimi by jóga mohla b,ýt provozována viále restaurace každépondělí. obec by ráda
podpořila a bJde h?dit náklady na pondělní \,}tapění V sále (podle vedené evidence spoLřeby).

t",";úi;i;

zahrádkáři - Zastupitel Havelka informoval, žese na něj obrátili zahrádkáři 5 žádostl zda by bylo možnéted, na podzim
zajjstit konte_jner na bio odpad. z diskuze a aktuálních možností4/plynulo, že dlouhodobější přiďavení možné nebudg ale
bylo by n]ožnéVprůběhu řúna lx-(max. 2x) kontejnér jednorázově kátkodobě (např. na určený den nebo Vikónd)
Přistavit. DalŠÍmožnostíby b}lo nabídnout zahrddkařům přistavení (opakované či d;§Ď kontejneru za cenu stanovenoú
Wuctovanlm realnych nálladů, Zastupiťel Havelka bude zahřádkáře o těchto moŽnostech informovat,
zasedá ní zastupitelstva bylo ukončeno Ve 20:53 hod.

Termín příštíhozasedání bude oznámen pozvánkou a \ryVěšen.
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