zápis č. 18N/2022
z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 29,a,2o22
Místo konání| obecníúřad Hlincová Hora - zasédacímíďnost oÚ
začátek za§€dáníl 18:36 hod,
zasedání řídil! RNDr. Josef Petrášek - starosta obce
Pňtomní: Ing. Jiří lvlúller, Bc. Jan Havelka, RNDr, Josef Pehášel! Mgr. Ilona B|áhová - přjložena prezenční
listina

Hosté: dle přložené prezenční listiny (D.christelbauerová- účetníobc€, Z,strolená, P.Múllér)
staro§ta obce zahájil zasedání zastupitelstva a přivíťal přítomné, sdělil, že zasedání zaďupiteIstva bylo řádně
svoláno. \4zval přítomné ža§hrpitele a hosty k podpisu do prezenční listiny zastupite!ů/hoďů,
Podle prezenřlí listlny jsou ťdk přílomni 4 zasbJpitelé, zaďupitelstvo je tedy u§nášeníschopné.

starosta navrhl zapisovatole a ověřovatele zápisu ze zzo
zapisovateli Ilona Bláhová, ověřovatelé: Jiříi4úller. Jan Havelka. ProtináVrh žádný,
NáVrh byl schválen (hlasování4 PRo, o PRoTI, 0 ZDťEL)
Zápls minulého Zzo byl ověřen a řádně Vyvěšen. Ze strany kontrolniho \^ýboru námitky ó připomínky
minulého zzo nej§ou.

starosta lnformoval, že program ZZo byl řádně a

vyvěšeíý návrh programu zasedání!
l) Rozpočet obcé Hlincová Hora

V

k

zápisu z

termínu VWěšen na webu a úřední desce.

na rok 2022

2) střednědobý Výhledu rozpočtu obce Hllncová Ho"a na r,2022-2024

3) NáWh rozpočtu nákladů a \r'ýnosů MŠHlincová Hora na rok 2022
4) střednědobý v,ýhled rozpočtu l'.4ŠHlincová Hora
5) (Jstatnl ruzne

starosta navrhl žměnu programu - sohledem na přítomnost p, Horáka zfirmy Galileo hned na zaétku
zasedání. Pan Horák se dostavil na zasedání za§tupitelstva prezentovat elekbonlckou úřední desku. starosta
navrhl předsunout prézentáci eleKronické úřední désky jáko bod č. 1 programu. Původně prezentace byla
zahmuta do bodu - ostatnL různé.
Návrh změny progEmu:
1) Ukázka elektronlcké úřední désky
2) Rozpočet obce Hlincová Hora na rok 2022
3) střednědobý \r'ýhl€du rozpočtu obce Hlincová Hora na l,2022-2024
4) Návrh rozpočtu nákladů a \^ýnosů N4Š Hlincová H ola na rck2022
5) střednědobý Výhled rozpočfu N4ŠHtincova Hora
6) ostatní různé

ádný.
pr€ramu (změněný) byl schválen (hlasování4 PRo, 0 PRoTI,

Protinávrh
NáVrh

o

ZDťEL).

BoD Č. l) Ukázka €lektřonické úřední deskv
P. Horák představil eleldronickou úřednídesku (EÚD), seznám|l přítomné s funkcí a provozem EÚD. Jedná se o
venkovní eleKronické zařizení propojené 5 Webem obce a úřadu, úředně zveřejňované dokumenty Jsou
zobrazené na EUD. Výhodou je, že pro zveřelnění V elektronické podobě není třeba dokument převádět a
konveltovat s eleldronickým podpisem, iak je nyní nutno u analogo\,^ích dokumentů pro zvéřejnění na fyzické
úřednídescé. Do 2 let začne platit evropské nařízení o digitalizaci samospráV.celků, V rámci lderého fy2ické
lyvěšování povinně zveřejňovaných dokumentŮ již nebude stačit, EUD se přizpůsobuje aktuálním legislativnim
požadavkůmná roz§ah a formu povinně zveřejňovaných informací pro oběny a \.ýražně šétříadministrativu
obecniho úřadu,
Zastupitel Můller Vznesl dotaz souvisejícís př|děIováním spiso\.ých a jednacích číseldokumentům doručených na
úřad, I4ístostarostka Bláhová vysvětlila proces elektronické spisové služby, Kerou obecníúřad j|ž druhým rokem
plně !.yužíýá, a ktéď zajišťuje bezpďnou spráVu a evidenci všech dokumentů tal! aby bylo patrné a
nezpochybnitelné, kdy byl dokument na úřad doručen a jak s ním bylo nakládáno.
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Dále p.Horák ukazoval ovládání EÚD. EÚD má funkci lupy-přiblíženl má možnoďl ovládání pro vozíčkáře. Je

odolné píoti nepřízni\.ým klimatichim podmínkám, je odolné prou zničení.lÝá oproti konkurenci malou spotřebu

el,energie,

jízd.řády..,).

Je ozvučená a schopná přenášet i Videa. Lze zobrazit i jiné Webové sb.ánky (např. t4Š,sK,

zastupitel l,luller se dotázal na velikoď spotřeby - spotřeba e|. energie se pohybuje s ohledem na zvolený typ
(Velikost) EUD od 75 do 90 W.
Uvedeny města a obce, kde Je Jř EÚD V provozu - Frymbur|! Včelná, Dubné, Hořice, Jiďebnice/ Bujanov, Vyší
Brod, Lomnice nad Lužnicí,I4alš|ce.,. a další, servisním střédiskem pro naši obec by byla Plzeň, aby byla
zajištěná časová a geograffcká dostupnoď.
Varianty pořízeníEUD:
a) Ize zařízení koupit do vlaďnlctví majetku ob€e se 2 až 5 létou zárukou, ceny dle Velikoďi zařízení 219o0o až
249500 Kč bez DPH + cena za inďalaci 7500,- a dále měsíčnínáklady na seíVis (akfuatižace l€islátivni,h
požadavků+ softWarov,ý update+ garance oprávy^/ýměny při technické poruše do 5 prac.dní) + profylaxe
3,900,, Kč- jédnoročnígarančníprohlíd ka.
b) pronájem (služba) - obec §i pronajímá službu EÚD s tím, že pokud se V následných lehch objeví Vhodný
dotačnítitul,ktený by obec chtěla !.yužít,lze bez na\.ýšení odpíodat poměmou ást kupní ceny a získat zařízení
do Vlastťllctví. V přhadě pronájmu se plať měsíčněien 1 ěstk, l<terá Zahřnuje Všéchny poplatky. Pojištění
zařízení v případě nájmu jde za firmou Galiléo, V přhadě koupě za obcí, Výše služby podlé typu a Velikosti
zařízeníse pohybujív éstkach od 7130 do 121oo Kč/měs.
starosta se dotázal na odpovědnost z časového prodlení při zveřejňování povinně zveřejněných informací Wsvětleno, že garantovaná oprdva do 5 pracovních dníje legi§lauvně akceptovatelná a V případě delšíprodlevy
a z níplynoucích postihů a pokut stran l.,1VČR jde odpovědnoď za Rrmou Gallleo,
starosta se doLázál na dodaď lhůty, které p. Hoák definoval cca 2-3 měsíce. K instalacl Je nutné přlpojení

elekfiny a datový kabel (internet).

BoD Č. 2) RozDočet obce Hlincová Hora na rok 2022
starosta infoťmoval, že náVrh rozpočtu byl WVěšén na úř.desce. stnroďa Vrzval pňtomné zastupitele
k projednání, vznesení připomíne( či dotazů. od zástupitelů žádné Vúádření. obrátil 5é s dotazem
k připomínkám na p. strolenou s tím, že na oú zaslala půl hodiny před zasedáním seznam přIpomínek ma|lem,
Dotazy a přpomínlq p.strolené:
Jaké pozeňky bude obec HH v roce 2022 prodáýat?
Jedná o pozemky, Jéžbyly projednány (po \ryVěšených záměrech) na zasedání zastupltelstva (Turek, Vláškovi).

to s placenín doprav obslužnostl?
učetníobce (D.christelbauerová) \,ysvětlila, že po proiednání s Jčk bylo doporučeno hradit dopravní obslužnost
ne pod položkou 5193 (byla zrušena od r, 2022), ale pod položkou 5323.
]ak k tó s ďrefakfuraď sK Hlincovce?
K přefakturacím za sK Hllncovka docházi ate s ohledem že §é nejédná o lysoké položky, v rozpočtu nejsou
konkřéhě zahrnuty, jsou tam Zanéseny pouze přúmy obce V hodnotě 3o00Kó vzhledem k na\.Fení rozpočtu lze
\^ýšl přímůdo schválení rozpočtu upravit.
Dále se p.strolená dotazovala na účtovánípod lybrdn,ými položkam| a spolu s účetníobce bylo diskutováno
iejich Zaúáování pod jednotliýými položkami V rozpočtu, případně provedéníúprav, lóeré již proběhly po
provedení metodické dohlídky z Jč Kraje nebo V době po 30,6.2022 (tJ. datum, ke kterému má p.stťolená účetní
data). Paní strolená oponovala, že se nevěř, že proběhla metodická dohlídka 5 tím, že se dotazovala na JčK a
bylo ji sděIeno, že metodické dohlídky nevykonávají, Zasfupitel Havelka a starostá oponovali, že má p.sholená
zjevně mylné informace, ielikož dohlídka skutečně proběhla a lze doložit o této skutečnostl l zápls.
lYez| dalšíprobíranéoblasť v ramci schvalovaného rožpočtuproběhla i diskuse o tvorbě finančníchrezerv na
kizová opatŘní, Jejich příjmů a \.ýdajů a způsobu zaúčtovánía rozpočtování, a žaúčtování\^ýno§ů z úroků

JakJe

z termínovaných vkladů.

Po dlouhé di§kuzi starosta shrnul moŽnosti schválení rozpočtu obce na rok 2022. s ohledem na vžnesené dotazy
a pňpomínky vznesl možnoďl:
a) opravit náVrh rozpočlu na rok 2022, znovu JeJ vyvěsit a poté schválit,
b) na základě dnešních dotazů a připomínek opravi! a hned schváI|t
c) schválit rozpočet s nedostatky dohromady s seznamem přlpomíne( na jejichž podkladě budou nedostatky a
chyby V rozpoáU opravený následně schválit rozpočtová opatření týkajícíse převodu peněz na teřmínovaných
vkladech (až bude této otazce jasno - dotazy na ]čKraj).

Návrh Varianty c).
Návrh usnéséníč.92:
žo projednalo a schvalilo variantu schválení rozpočtu obce pro rok 2022 v podobě V}věš€ného návrhu rozpočtu
spolu se zapracovanými připomínkami a změnami.
Ždný protináVrh. - Návrh byl schválen (hlasováni 4 PRo, 0 PRoTI, o ZDRŽEL)

Ušnesení č.92

2

zo píoiednalo a schválilo variantu schválení rozpočtu obcé pro rok 2022 v podobě vyvěšeného
náwhu rozpočtu §polu se zapracovanými připomínkami a změnami.

NáVrh_!§lescníě 9i
Zo projednalo a schvalilo rozpočet obce na rok 2022, Rozpďet obce na rok 2022 je stanoven jako schodko\^i.
schodkoýý rozdíl mezl pňjmy a \.ýdaji bude hrazén z finančních prosďedků na bankovních účtechobce.
2ž dný protinávrh. - NáVrh byl schvalen (hlasování4 PRo, 0 PRon, o ZDRŽEL)

Usné§ení č. 93

zo projednalo

a schválilo rozpočet obce na íok 2022. Rozpočet obce na rok 2022 ie §tanoven jako
s.hodkový. schodkor.ý rozdíl mézl příjmy a výdaii bude hrazén z finančníchprostředkú na

bankovních účt€ch obce.

BoD Č. 3) střednědobÝ vúhled rozDočtu ob€e na řok 2022 - 2024
starosta př|pomněl, že návrh \.ýhledu rozpočfu byl \yvěšen na úř.desce.
Nebyly vzneseny žádné dotazy čl přlpomínt<y.
NáVrh usnesení č. 94:

Zo projednalo a schválilo návrh střednědobého Výhledu rozpočtu obce na row 2022-2024.
zádný protináVrh. - Návrh by| schválen (hlasování4 PRo, 0 PRoTr, o ZDRŽEL)
u§ne§ení č. 94
zo projednalo a schválilo návřh střednědobého výhlédu íozpočtuob.e na roky 2022-2024.
BoD Č. 4) Návrh rozDočtu nákládů a výnosů MŠHtlncová Hofá na rok 2022

starosta pňpomněl, že podklady (návrh) byly WVěšen na úřední desce obce.
Nebyly ýZneseny žádnédotazy či připomínky.
NáWh usnesení č, 95:

Zo projednalo a schválilo rozpočet nákladů a \.ýnosů t4ŠHllncová Hora na rok 2022. Rozpočet MŠie stanoven
jako Vyrovnaný. Náklady i \^idaje činí4060000Kč.
Žádný prounáVrh. - Návrh bYl schválen (hlasováni4 PRo, 0 PRoTI, o ZDťEL)

Usnqreníč.95
zo projédnalo a s.hválilo rozpočet nákladů a výnosú MŠHtincová Hora na .ok 2022. Rozpočet MŠ

ie stanoven jako vyŤovnaný. Náklady i výdaje činí4060000 Kč.

BoD Č. D Návrh střednědobého vúhlédurozDočt MŠná rok 2023-2024
Návrh \.ýhledu rozpočtu byt VWěšen na úř.desce.
Nebyly vzneseny ádné dotažy či připomínky.

Návrh usne§ení č. 96:
zo projednalo a schválilo návrh střednědobého Vthlédu rozpočtu l'.4ŠH.Hoft na rck/ 2023 - 2024,
zádný proUnáVrh. - Návrh byl schválen (hlasování4 PRo, 0 PRon, 0 zDRzEL)

ušn€seníč.96
zo Projednalo a schválilo návrh §třednědobého výhtedu rozpočtu MŠH.Hora na roky 2023 - 2024.
BoD

č.6) ostatní, různé

závazek veřejné služby p]o přepřavu cerfujících na rok 2023 (DPMČB)
starosta seznámil přítomné zasfupjtele s návrhem ávažku Veřeiné dopra\.y pro přepraw cesfujících stran ze
strany DP|4CB pro íok 2023. Diskutovana služba hromadné dopraly, ceny. časy, frekvence spojů, řády. obec
bude i nadále požadovat zajištěnídopravní obslužnosti DPMČB dle stáVajícich jizdních řádů s aktuallzací a
přepracováním struktury na rok 2023. Dá se očekávat \r'iznamný nárůst nákladů na píovoz |4HD. Po píl§€mném
vyrozumění DP|,4CB bude obci zaslán konkéblírozsah dopravního \^ikonu pro rok 2023.
NáVrh Usnesení č, 97:

Zo pJojednalo a schválilo požadavek a objednávku zájištění dopravní obslužnosti (ávazku Veřejné služby)
DPi,4CB pro přepravu ceshJjících na rok 2023.
Žádný protináWh. - NáVrh byl schválen (hlasování4 PRo, 0 PRoTI, o ZDRŽEL)

Usne§ení č. 97

zo

projednalo a 9chválilo požadavek a objednávku zajištěnídopravní obslužno§ti (závazku
veřejné služby) DPMCB pro přepravu cestujícich na rok 2023.
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Jédnánífinančníhovýboru č,3

Zaďupltel a před§eda finančního \.ýboru Hávelka seznámll přítomné s obsahem jednání finančního \^ýboru. Zápis
z tohoto Jednáníje příIohou záplsu zasedánízo.

Krizový plán obce

zasbJpitel l4úller navrhl vytvoření kizového plánu obce V souvisloďi s kizo\^iml stavy, které by V obci mohly
nastal zastupltelé se shodli, že je nutné alčuallzovat a připravit strategii v pňpadě např. enérgetickéhokolapsu.
Je nutno zmapovat možnoďi Vytápění obyvatel v obci a Jejich záVislo§t na dodávkách elektňny a plyn!, jejich
rodinné zázemí (pomoc rodinných příslušníkú)apod a možnostj ochrany a pomoci občanúm obce.

E|ektronická úřédníde§ka
Vnátilo k tématu el, úřední desky. Po \.yhodnocení Gech aspekto a účelnosť.ozhodlo o pořízení EÚD

zo se

foímou služby (pronájmu).
Návrh usnesení č. 98:

zo

projednalo

a sďVálilo

pořízení elektronické úřední desky od firmy Galileo Ve formě služby a pověňrje

stnřostu k dalŠÍmjednánim s uvedenou firmou.
Žédný probnávrh. - Návrh byl schválen (hlasování4 PRo, 0

Usneseníč.98

PRon,

0

ZDťEL)

zo projednalo á schválilo pořízení etektíonické úřednídesky od íiřmy Galileo ve formě služby a
pověřujé starostu k dalšímiednáním s uv€denou firmou.

Dalšípříspěvky od zastupitelů a hostů k prolednání již nebyly Vžneseny.
starosta poděkoval přítomným za účaša zasedání ukončil.
Zasedání zastupltetstva bylo ukončeno v 22:02 hod.
Termín přGťho zasedání zaďupitelstva bude oznámen pozvánkou a WVěšen.

starosta obce
Zaplsovatél :

\(
ověřovatel

I

ověřovatel l

zkratkv:

zzo =zasedání zastupltelstva obcé
zo=zastupitelstvo obce

HH=Hlincová Hora
ozv=obeoĚ závazná vyhláška

Ro=rozpočtovéopaťení
FV=finanční\|ýbor
Kv=kontrolní l,^ibor

Vwěšeno

I

8.9.2022

sejmuto:
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