Zápis č, 13N/2021
z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 22,tL,2O21r
Místo konání! obecníúřad Hlincová Hora - žasedací místnost oÚ
začátek zasedání| 18:10 hod.
zasedání řídil: Josef petrášek - starosta obce
Piítomní: JiříMúller, Jan Havelka, Josef Petrášek, Ilona Bláhová přiložena prezenční
listina
Nepřítomní!
Hosté: K,sholený, K.Fousek (dle přiložené pťezenčnílistiny)

starosla obce zahéiil zasedánízasluD;telslva a přivítal přitomné zastupjtele
a hosty. sdělil. že zasedánížastupitelstva bylo
řádně svoláno, Podle prelenčnítistiny
5ou iriromni +;rň;ř;ř:'i;íiilff'o"i'oaunYcn reziqnacich na mandátv
za.|upitelú a náhradníků, kteíéobdržel v píůběhu něko'ika minulých
o"t, ri.ú j" ilJ:"ni
;::ň;:l
kompletnía usnášeníschopné. Poklesem počtu zastupjtelů p"Jij"'zó
r""ttiil'" .í.ezeném režimu ar"

;;í;;ilih;;

5á<

§B5 Zákona o obcich.

starosta navlhl zapigovatele a ověřovatel e ápisu 2e

oáiz

u-

zzo

Zapisovatel: Ilona B|áhová, ověřovatelé: Jiří N4úller, Jan Havelka. ProtináVrh
žádný.
NáVrh byl schválen (hlasování 4 PRo, o PRo']], o ŽDťEL)

zápis z minulého,zzo-byl ověřen a řádně \,,}věšen. Dotaz, zda ze strany
kontrolního výboru jsou námltlry či připomínky

k

žapisu z minulého zo. NámiLky nejsou.

starosta informoval/ že program

zo

byl řádně a v termínu před konáním lyvěšen na webu a úředních deskách.

Vyvěšený návrh programu zasedáníl

1)
2)
3)
4)

NáVrh cen za vodné á stočnépro rok 2022- ČEVAK

Dopravnípodnik města ČB
obecně záVazné vyhlášky
ostatní, různé

starcsta vyzval piíLomné zastupitele, zda mají k vyvěšenému programu případné
návrhy na jeho změnu, Návrhy na
změnu proqramu Ždné neisou.
NáVrh programu byl schválen (hlasování4 PRo, o PRoTI, o ZDRŽEL).

Progíamu zasedáníi

1) NáVrh cen za vodné a stočnépro
2) Dopravnípodnik města ČB
3) obecně závazné lyhlášky
4) ostatní, různé

rok 2022- ČEVAK

Č, r) Ná, virh.cen
,BoD
vc5kere pooklaoy

zi y9d|é i §točné Dro rok 2022- ČEVAK
ke scnvalenl navťhu cen vodného a. stočnéhobyly zaslány s před.tihem
mailem k prostudováni,
inlormoval, že minu'ý §iden jednal o.návrhu detailně 5 p. iú,
(čEVAK), zmínil, :"
l"
nachá7i
'taro.La navýšenípoložlq(pitná voda) stanovené česbim vooárenitlým ivaron -'j"jia."
o póroZu, nt"r,"-,.l ".""t.r,
ani le,strany cE_VAKu. Dáte se V návrhu promítalíceny energii (cca rs-rz"z"l
j,i,i,"j
u iú;"ni .rá,iwir,' ňlo "ěĚ".iňit
iá-"
'oJpia'niV souvi.Iosli s inflací cena za Vodné V7ro§te ote návrnu
cca ó +,sozo u uoau
l.totne) ó .." r,s"z". i.o o-o'Ěuř
navýšení představuje zdražení cca o 1oo Kč ža rok (cca 8 Ka
;ě.i+ i;ňJ;,ř;;;ti*"
iJóáivů";Ě
36 n,]3 rok.
"-J "."Ěi,
"ř,ji"
starosta inrorr.o. al o možnostech, jaké jako obec máme v připadě ne.chváleni, pokud
by se v průběhu roku rozpoče.
(tr cEVAKu) vyčerpal, bvlo bv nulné Dři§toupit k novému jed'náni
. cŇli"rl':J" o naqišeni cen, . ohl";-";-;;
narůstajici ceny energií

š;;il;

.

a VzrůsĚjícíinfla;i.
Po diskuli Vyzval starosLa k hlasovánío schválenínáVrhu.

Zo projednalo a schválilo náVrh cen vodného a s|očnéhopro rok 2022 (ČEVAK)
NáVrh by] schvál en (hlasování 4 PRo, 0 Pnol, o zoťel),
Usnesení č. 74
zo přojednalo a schválilo návrh cen vodného a stočnéhopro rot< zozz
1Črvnr).
1

BoD Č. 2) DoDřaYní Dodnik měšta ČB -závazek v€řelné službv v přeoravě cestujících
starosta informoval, Že dne 11,11,2021 byla doručena na úřad obce informace o rnýši kompenzace závazku veřejné
služby, tím, že v nejbližšíchdne€h bude doručen oficiáini návrh ,,smlouly o závazku věřejné služby v přeprávě
_s
cestujících pro rok 2022 pro obec Hlincová Hora". Bohužel k dnešnímu dni tento návrh ještě obec ňeobdrže|á, rákže nyní
jen k píojednání, výše kompenzace (tedy ještě nepodložená návrhem smlouvy) by mita činit z52ooo kč za íok 2o)2,
V minulém roce se jednalo přibliŽně o částku 247 ooo Kč. s ohledem na covidolý režim zajištění veřejné služby (dopraly
l4HD) V roce 2019 i 2020 dojde k Vrácení části platby,Pokud s ohledem na koronarovirovoú situaci oiět aoloe't omezerií
poskytovaných a smluvně dohodnutých služeb i v roce nástedném, dá se předpokládat opět néjaŘá návratnosl
Poukázaných financi. Tim, že návrh smlouvy ještě nebyl doručen, bude schválení smlouvy zařázeno ;a příštíjednáni
zastupitelstva (až přudou návrhy smluv).

BoD Č,3) obecně závazné Whláškv

starosta ÚVodem informoval o skuteČnosti, že ač byly nástedující \,yhlášky delšídobu připravovány, s ohledem na poktes
zastupitelŮ pod 5 netze schvalovat nové ozv. Nicméně nové oZV kodpadovému hospodářstvi maji l1t t r,t.zozz
ltatné
a schváleny, a proto bude zadáno právnímu zástupci obce, aby prověřiisprávný postu'p v této situáci, '
starosta tedy jen informoval o lyhláškách, které jsotJ připraveny pro schválení. Jedná se o ozv o obecním systému
odpadoveho hospodářstvÍ a o oZV o místnim poplatku za obecní systém odpadoveho hospodářství. obě lyhlášŘy jsou
zplacovány dle doporučených vzorů a 7kontrolovány oborem dozoru á kontroly 1.4V ČR.
starosta upozornil na od]iŠnosti, Keré obsahují nové oZV v porovnáni s těmi předeštými. Patří sem například možnosti
Pořádání sbírek - nakládání s moviÝmi věcmi pro předcházení vzniku odpadu, i/ souvislosti s tírl místostaťostka
př'pomněla sbkku pro Diakonii Broumov, která se bude konat V obci dne 7.12,2021. oZV o obecním odpadovém
hospodářství nahrazuje dvě předchozí oZV o stanovení systému sběťu obecního odpadu (1/2015) a oZV o komunitním
_

kompostování (1/2014).
Druhá oZV o místnírn poplatku za obecní systém odpadového hospodářství se týká poplatku za odpad. V předchozích
letectl byl stanovován jednotně z hlediska trvate hlášené osoby, či kolaudované stavby, či jednotky bytu. Nynídle nové
legislativy.lze zohlednit množstvívyprodukovaného odpadu na poplatn a, ale ktomLl je ňutné mít možno;t odpad při
svozu měřit/VáŽit, coŽ neni, současně tedy poptatek bude stáIe Vázán na trvalý pobyt o;ob, popř. na nemovitost l byť či
dům v obci.
Tento bod byl pro zastupitele tedy s ohledem na omezený režim zastuPitelswa jen jako informativní. Dále bude zjištěno
jak postupovat za stávající situace.

BoD Č. 4) ostatní, rozné

čEvlx -

oprava čerpadle a etektropilíře v staré části obce HH - starosta informoval o slavu elektroDiliře a čásli

V};ťaČnekanalizace, kde Často dochází k opravám a poruchám. stav si vyžaduie opravu. Pén J.Vodička z čÉvlxuzaslal
Vyclslenl nakladú na opravu (přemistěni a \4rměnu elektropi]ře, osazení šoupěLe a kolen V potrubí). Kalkulace opravy čini

dohromady 360 000 KČ (bez DPH). V případě souhlasu
Vyjádřili k opravě souhlasně,

Čevnr připraví k cen.náVrhu smlouvu o dílo. ZasLupiteíés-.

Návrh usneseníč. 75| ížádnÝDrotinávrh')

Zo projednalo a schválilo cenovou nabí,cku ČEVAK na opťavu etektropilíře a části kanalizace ve staré části obce HH,
NáVrh byl schválen (hlasování4 PRo, o PRon, o ZDRŽEL)
USNESENI č. 75
zo projednalo a schválilo cenovou nabídku ČEVAK na opravu elektropilíře a části kanalizac€ ve staré části
obc€ HH.

- V průběhu řijna proběhlo měření dopravy v obci (statistika průjezdů, rychlosti, počtu Vozidel,.,,).
Výsledky nejsou pro Úplně překvapujici, Rychlost v obci dodržuje pouze 30% projíždějícícňřídičů.N;'zák|adě \.ýsled[ů
měření se nabizí pořízen í vizuáín í,:h měřičů rychlosti, které by móhly umírnit rycillút projíždě;ícícrrřiaitt. r,la Úo áiřizeni
lze iČerpat dotace. opět alé vzhledem k omezeným pravomocem Zo neíze jednat a schvalovat žádosti o dotace,
s ohledem na nově vzniklou situaci starosta ověřís právníkem možnosti řešení a adělí na příštíchzéstupitelstvech. Řešení
této záleŽitosti zŮstáVá otevřená. l,,lístostarostka Bláhová zmínita potřebu z\^ýšit dopravní b;zpečnost v obci i s ohledem na
Školku, Dále zmínjla, Že V obci již byIy instalovány dopravni značky upozorňuiící'napřebíh;jícízvěř a také bylo zřízeno
parkovacímísto pro invalidy před oÚ.
Doprava v obci

2

Žádost Hospice,"s_K. Neumanna o příspěvek

-

stejnou věc řešilo Zo i Vloni, nyní nová žádost. Zatím jednání

odloŽeno/ bude zjiŠtěno, zda lze darovat a do jaké uýše v omezeném režimu Zo (v souvislosti s letošním větším
darem
obcím postaženým tornádem).

Rozpoóová opatřeni - ÚČetní p. chr;stelbauerová informova|a o návrhu rozpočtovéhoopatření č.3/2021. Rozpočtové
opatření se týká následujících bodů:
- přrjmy: správnípoplaLky; pronájem hřiště; navýšenípř|mů (623 o00 Kč) + přtem na Volby parlament (30oo0
Kč)
- !ýdaje| \^ýdaje spojené se zajištění voleb v řúnu; nákup drobného hmotnéňo ma,letku;'oivětlení
a'vizdoba vánoční;
ochranné pracovní pomůcky pro zaměstnance (zimni 1x za 3 rolry + no\,aý zaměstnanic;; vyššíspotřeoa
iononných hmot
(v Kč); spotřeba plynu a elektrické energie (v Kč); nákup stroje n; čištěniazimní údržba
Projednáno, prodi5kutováno.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpoČtovéopatřeníč. 3/2021.
NáVlh byl schválen (hlasování4 PRo, o PRon, o ZDťEL)

usNEsENI č. 76
zastupitelstvo obce projedna|o a §chválilo rozpoŘové opatření č. 3/2021.
osloveni zastupitelé a hosté k náVrhům dalších bodů k projednáníV čésti,,ostatnírůznď
Host K. Fousek se (mjmo dotazu v osobní rovině na Vyplacení odchodného) dotázal na stav řešení záležitosti ohledně
zřízeníobsluŽnosti sítíslarnet. zmínil půVodně domluvénou částku (cca 4io ooo Kč) za utožení ctrráničtý optilténo
kabelu stanovenou na základě sazebníku za Vécná břemena, Pan Fousek zmínil, že sije vědom, že smlouva či smlouva o
smlouvě budoucínebyla s fimou starnet podepsána..Na základě odmítavého postoje firmy star;et uhradit tuto éstku byl
Vznesen za minulého Vedeníobce podnět na stavební úřad k odstranění stavbv.
starosta odpověděl, že současné zo se chtělo s firmou starnet domluvit a vě; řešil. cílem obce neníchráničku a budoucí
piipojení opt, kabelem odstranit, chce aby občanétuto službu mohli využívat,a náVrh na odstranění stavby byl proto
ze
strany_obce pozastaven,_ s tínr, Že §e přistoupilo k lyjednávání, Bohužel (i přes půVodně ústně odsouhlásenou sumu)
firma starnet odmítii v této \.ýŠiČástku uhradit. odvoláVá se na nové práVií předpisy (sazebníky) dle telekomunikačníhó
zákona, které jsou v Čáďkích diametrálně odlišné.Vjednání zmiňŮjí i m;žnóst-lyvlastněni. Momentálně se celou
záleŽitostí žabýVnjí právníci obou stran snahou je momantálně získat odborný posud;k a odhad, ktelí argumentačně
Pod]oŽÍ náŠ PoŽad_avek na proplacení domtuvené částky. starosta zmínil, že bohužel ;e celá zátežitost
dŮsled]<em neuzavřené smlouvy či smlouvy o smlouvě budoucí v začátku jednání s firmou starnet (přj Vý$avbě'nového
"ipiii"."ýÁ
chodniku v obci).

K. strolený \rznesl dotaz p,I4úllera (Předsedu KV Zo), Pan strolený zmínil pověření kontrolního Výboru z 29,června
2020 k řeŠenÍZáleŽitosti starnetu, SK Hlincovka a chodníku nezi Kodetkou a silnicí. Pan Strolený požaduje od předsedy
KV infolmaci, v jaké fázi je tato véc. Předseda KV p. l4úller sdělil, že se seznámil s tuto záležitósií a sešet se se všemi
H_o_st

zainteresovanými strcnami a bohužel věc není dořešena z důvodu neshody. starosta doplnil připomínlq ze strany
p. Bu.ílby st, ke špatném spádu chodnii<u, kteď_odvádivodu na pozemek p: Bumby. Dále'při
Édňánís pio;ektantem
p. LukŠem bylo uvedeno, že ke stavebnírnu řizení a uzavřenítak célézáležitosLi je zapotřeoiiouňtas
vrastnirc"|riÉnýin
pozemkŮ, (těmi_jsou_ p. Bendik a p. K€řka) s sHl- kteří však s ohledem na vyhroČené
vztahy SHL nechtělí udělii souhias.
SLaV,c€lé
tedy,Vjednánich pozailav9n. starosta opět zdůraznil, že podobně jako V případě chráničky
,zaležitoďi,je
oPtickeho_ kabelu_i zde nenízájmem obce (a občanů)chodník zrušit, a bohužel obec doplácí ná nesprávný
a nezákonný
postup přl stavbě chodníku v předchozích letech. V souvislosti s touto černou stavbou j; nutné rovněž oořešit
; špatné
umístěníosvětlenl které V rámci stavby chodniku bylo umistěno tak, že srn;,m ochrannýÁ pa.-"r.u.unuju ao'p*lrru
p,,Bumby a ťm ho omezuje k stavebnim úpravám, a věc nebyla s p, aumúou před stavuou při
a
stavoě iášena'(sóuntái
jen pIo stavbu chodniku u silnjce). Pan strolený uvedl, že celá ;á|ežitost byla postoupena ze stjv,úřadu
byl
,udělen
Rudo fov na Magistrát cB a Že proběhlo 5 přítomností zainteresovaných stran jednáníleště v áobě minulého
vedení. Na
za kladě_ tohoto
Í byl prý domluven postup posunutí chodníku dále od pozemku pana Bumby, starosta zmínil, že
_jednán
nicmené by i přes zmíněnou dohodu k lomuto řiženi chyběly souhlasy Vlastniků přilehlých pozemků (Vi,/ Výše), staro5la
Přislíbil, Že se pokusí opéLovně lyvolal jednání všech zainLeresovaných stran, vé, ma;itelů přilenrycrr'poremt'o, iieri-ie
slavi ke stavbě odmítavé.Bohužel vic V Celé Věci není schopen konat, Navic majitel dolčeneho pozemku p. eLrmua ,r.
v letošnímroce bohuže| zemřel a nemáme informaci, zd; již proběhlo dědic-ké řízenía kd; bude uiuanáni i"aý
pokraČovét,Diskutována byla i možnost v rámci stavební úpra\y chodníku přesunout umístěné osvětlení
na aiunou stmnú
a z\4išit lem obr!!.nt]], pr9 odvod Vody z chodníku, Pan iousék všuk argumentoval, že ale takové umlstoni monrá ňř
pIoblemem pro sHL Či budouci majiLele pozemků a možnosti zástavby. súrosta Však
namítnul, že pozemlry sHL z druhé
strany chodníku nejsou určeny k zástavbě, snad pouze pro volnočasové aktivity a jako biokoridor.

3

a p, Fouska
l1_ťY^ěr,:F,:"jF_:ryl_Piit"1-1i P stroleného
p.

k dotazut kde se f,izicky nachází kronika obce, na kterou
Bumby ď.), ale bohužel nebyla na úřadu dohledána. P. strolený ip, Fousek
:]'s,tYle,::KPo,o,prevž:tl"(p.sřolenym
se W]aonll, 7e byla umislěna do archivu. starosta vŠak zmínil, že i přes
snahu kroniku nalézt tato stále neuyta'oonteoini.

od

Zasedá ní zastupitelstva bylo ukončeno ve 20i07 hod.

Termín příštiho zasedání bude oznámen pozvánkou a vyvěšen.

OBEC HLlNCOVA HORA
,
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starosta obce
Zapisovatel

zkratkv!

zo

=zasedán í zastu pitelstva obce

zo=zastupitelstvo obce
HH=Hlincová Hora

ozv=obecně záVazná \yhláška
Ro=rozpo&ové opatření

V}^/ěšeno | 2.12.2021
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