Zápis č. 15N/2021
z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 30.12.2021
Místo konání: Obecní úřad Hlincová Hora – zasedací místnost OÚ
Začátek zasedání: 10:07 hod.
Zasedání řídil: Josef Petrášek – starosta obce
Přítomní: Jiří Müller, Jan Havelka, Josef Petrášek, Ilona Bláhová – přiložena prezenční listina
Nepřítomní: --Hosté: dle přiložené prezenční listiny

Starosta obce zahájil zasedání zastupitelstva a přivítal přítomné zastupitele. Sdělil, že zasedání zastupitelstva bylo řádně
svoláno. Podle prezenční listiny jsou přítomni 4 zastupitelé, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Starosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu ze ZZO
Zapisovatel: Ilona Bláhová, ověřovatelé: Jiří Müller, Jan Havelka. Protinávrh žádný.
Návrh byl schválen (hlasování 4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL)
Zápis z minulého ZZO byl ověřen a řádně vyvěšen. Dotaz, zda ze strany kontrolního výboru jsou námitky či připomínky
k zápisu z minulého ZZO. Námitky nejsou. Zastupitel Müller pouze uvedl, že k tématu- černé stavby chodníku, které bylo
diskutováno na minulém zastupitelstvu, obdržel od p. Fouska dopis s vysvětlením a chronologickým popisem událostí v
této záležitosti, jež by rád sdělil v závěrečném bodě programu zasedání zastupitelstva.
Starosta informoval, že program ZZO byl řádně a v termínu před konáním vyvěšen na webu a úředních deskách.
Vyvěšený návrh programu zasedání:
1) Rozpočtové provizorium obce na rok 2022
2) Provozní příspěvek pro MŠ Hlincová Hora
3) Ostatní, různé
Starosta vyzval přítomné zastupitele, zda mají k vyvěšenému programu případné návrhy na jeho změnu. Návrhy na
změnu programu žádné nejsou.
Návrh programu byl schválen (hlasování 4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL).
Programu zasedání:
1) Rozpočtové provizorium obce na rok 2022
2) Provozní příspěvek pro MŠ Hlincová Hora
3) Ostatní, různé

BOD Č. 1) Rozpočtové provizorium obce na rok 2022
Starosta vysvětlil, že s ohledem na omezené možnosti zastupitelstva nelze schválit rozpočet na rok 2022 a proto musí
prozatím obec hospodařit na základě rozpočtového provizoria, jež musí být schváleno. K tomuto hospodaření musí být
přijata i pravidla rozpočtového provizoria.
Návrh usnesení č. 79: (žádný protinávrh)
ZO schvaluje hospodaření obce dle rozpočtového provizoria.
Návrh byl schválen (hlasování 4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL)
Usnesení č. 79
ZO schvaluje hospodaření obce dle rozpočtového provizoria.
Následně byla k projednání předložena zúčastněným zastupitelům Směrnice s pravidly rozpočtového provizoria. Jedná se
o pravidla, podle kterých obec i dle zákona č. 250 o rozpočtových pravidlech musí hospodařit. Jedním z nejvýznamnějších
pravidel je, že obec se musí řídit posledním schváleným rozpočtem a v oblastech příjmů a výdajů jsou určená omezení,
popřípadě výjimky. Obec v době rozpočtového provizoria může pracovat s 1/12 výdajů posledního schváleného rozpočtu
měsíčně, vyjma situací k pokrytí zmíněných závazků např. na splátky úvěrů, příspěvky MŠ, apod. – viz směrnice.
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Návrh usnesení č. 80: (žádný protinávrh)
ZO projednalo a schválilo Směrnici č. 3/2021 o pravidlech rozpočtového provizoria obce Hlincová Hora.
Návrh byl schválen (hlasování 4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL)
Usnesení č. 80
O projednalo a schválilo Směrnici č. 3/2021 o pravidlech rozpočtového provizoria obce Hlincová Hora
Směrnice bude zaevidována a bude součástí zápisu. Bude vyvěšena na webu a informačních tabulích obecního úřadu.
BOD Č. 2) Provozní příspěvek pro MŠ Hlincová Hora
Připomenuto, že příspěvek MŠ Hlincová Hora v r. 2021 byl 25 000Kč měsíčně. Žádný podnět ke změně výše příspěvku
nebyl vznesen a proto i pro rok 2022 je v návrhu ponechání příspěvku ve stejné výši.
Návrh usnesení č. 81: (žádný protinávrh)
ZO projednalo a schválilo výši příspěvku pro příspěvkovou organizaci MŠ Hlincová Hora pro rok 2022 ve výši 25 000 Kč
měsíčně.
Návrh byl schválen (hlasování 4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL)
Usnesení č. 81
ZO projednalo a schválilo výši příspěvku pro příspěvkovou organizaci MŠ Hlincová Hora pro rok 2022 ve
výši 25 000 Kč měsíčně.
BOD Č. 3) Ostatní, různé
Informace k inventarizaci - Starosta informoval, že je hotov příkaz k inventarizaci majetku, a jmenoval inventarizační
komise. Předsedou inventarizační komise pro obec bude p. Ing.Müller a jejími členy p. Zunt a p. Christelbauerová.
Předsedou inventarizační komise pro MŠ Hlincová Hora je p. Havelka a členy p. Konýček a p. Kazderová. Plán inventury
určuje provedení inventur do 15.1.2022 s vypracováním inventarizační závěrečné zprávy do konce ledna 2022.
Vrácení dotace - Starosta informoval o nevyužití dotace v rámci programu POV 2021. Byla určena pro přípravu plochy
na Kodetka III pro umístění kontejnerů na tříděný odpad. Důvodem byl především velký nárůst cen práce a materiálu a
také jejich nedostupnost. Významným faktem je rovněž to, že obec získala o třetinu nižší částku dotace, než o kterou
původně žádala. Za těchto okolností se akce nerealizovala a tato dotace bude tedy vrácena zpět. O případné další dotaci
na akci bude muset rozhodnout nové zastupitelstvo (nebude v omezeném režimu pravomocí). Vrácení této dotace zpět
Jihočeskému kraji podléhá rovněž schválení zastupitelstvem.
Návrh usnesení č. 82: (žádný protinávrh)
ZO projednalo a schválilo vrácení dotace z programu JčK POV 2021 JčK ve výši 99 000 Kč.
Návrh byl schválen (hlasování 4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL)
Usnesení č. 82
ZO projednalo a schválilo vrácení dotace z programu JčK POV 2021 JčK ve výši 99 000 Kč.
Starosta doplnil, že v roce 2022 chtěla obec využít opět alespoň dotace na úroky z úvěrů, ale Jč.kraj bohužel pro rok 2022
na tento typ dotace v rámci programu POV výzvu nevypsal. Proto obec úroky z úvěrů bude muset pokrýt celé z vlastních
prostředků.
Rozpočtové opatření č. 4/2021 - Informovala účetní obce p. Christelbauerová. Zvýšené příjmy oproti rozpočtu
zahrnují např. daně z příjmů, za přihlášení k trv.pobytuTP, dary obci, vyúčtování energií MŠ, odměna za třídění odpadu
(EKO-KOM), proplacení soudních výloh právníka, příjmy z úroků a další.
Zvýšené výdaje oproti rozpočtu zahrnují např. - transfer pro MŠ, navýšení výdajů na vodné MŠ, úklidový stroj, ochranné
pomůcky, Covid-testy pro občany a zaměstnance, navýšení spotřeby pohonných hmot, nájem sálu restaurace (volby),
pojištění zaměstnanců, změna pojištění majetku obce (navýšení pojistných částek nemovitostí), opravy komunikací
(oprava poklopů, vpustí, komunikace) a další.
Návrh usnesení č. 83: (žádný protinávrh)
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.4/2021.
Návrh byl schválen (hlasování 4 PRO, 0 PROTI, 0 ZDRŽEL)
Usnesení č. 83
ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.4/2021.
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Státní veterinární správa – Místostarostka informovala o zprávách SVS o výskytu ptačí chřipky v našem regionu. Obec
Hlincová Hora byla zařazena SVS do skupiny obcí se zvýšeným dozorem, z čehož pro naši obec plynou jistá opatření. Mezi
ně patří zejména zřízení speciálního kontejneru na případné odkládání uhynulého ptactva, povinnost informovanost o
výskytu ptačí chřipky prostřednictvím dostupných obecních informačních nástrojů, ohlášení na SVS registrovaných i
neregistrovaných komerčních chovů drůbeže.
Obecně závazné vyhlášky (odpad) – Starosta informoval o nemožnosti vydat nové OZV o odpadech (systém
odpad.hospodářství, poplatek za komunální odpad) platné od 1.1.2022 z důvodu odstoupení zastupitelů za SNK H.Hora zastupitelstvo obce je v omezeném režimu. Obec nemá možnost poplatky za komunální odpad v roce 2022 vybírat.
Znamená to, že by celé náklady za svoz a likvidaci komun.odpadu hradila obec z vlastních prostředků. O této záležitosti
bude starosta informovat občany letákem, který bude dodán do schránek. Těm, kteří by i přesto rádi poplatek za odpad
uhradili, bude nabídnuta možnost částku obci darovat. Tímto jediným způsobem lze částku přijmout a prostřednictvím
darů snad kompenzovat i předpokládané poměrně vysoké náklady, které bude muset obec uhradit.
Příspěvek zastupitele (Ing. Müller) – Zastupitel Ing. Müller informoval přítomné o obsahu informačního dopisu, který
obdržel od p. Fouska ve věci upřesnění událostí v souvislosti s černou stavbou chodníku spojující starou část obce a
Kodetku II a ve věci optického kabelu Starnet. Ing.Müller sdělil, že se sešel v této věci i s p. Sovou a navrhuje stran
kontrolního výboru obce zajistit shromáždění všech relevantních dokumentů tak, aby celý proces stavby mohl být
chronologicky doložen. Zastupitelé proto souhlasili, že kontrolní výbor vstoupí do jednání se všemi zainteresovanými s
cílem shromáždit relevantní dokumenty pro objasnění, aby obec mohla v této záležitosti řádně postupovat.

Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno v 11:17 hod.
Termín příštího zasedání bude oznámen pozvánkou a vyvěšen.

Starosta obce : …………………………………………………………………
Zapisovatel :

…………………………………………………………………

Ověřovatel :

…………………………………………………………………

Ověřovatel :

…………………………………………………………………

Zkratky:
ZZO=zasedání zastupitelstva obce
ZO=zastupitelstvo obce
HH=Hlincová Hora
OZV=obecně závazná vyhláška
RO=rozpočtové opatření
FV=finanční výbor
KV=kontrolní výbor
Vyvěšeno : 09.01.2021

Sejmuto:
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