Zápis č. 5N/2020
z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hořa dne L0,12,2O2O
Místo konáníi obecníúřad Hlincová Hora - zasedací místnost oú
začátek zasedání! 18:00 hod.
zasedání řidill losef petrášek - starosta obce
Přítomní| Jiřílv]úller, Jan Havelka, Josef Petrášek, Ilona Bláhová - přiložena prezenční listina
Nepřítomní: Luděk Bárta, Aleš Fejfar, JiříJirka
Hostéi dle přiložené prezenční listiny
starosta obce zahájil zasedánízastupítelstva, přivítal přítomné. sdělil, že Zasedání bylo řádně svoláno a informace o jeho
konání a o programu žasedání byla řádně \,yvěšena, Starosta konstatoval/ že dle prezenčni listiny jsou přítomnj
4 zastupitelé že 7 a tudž je zastupitelstvo usnášeníschopné.

stařosta navrhl zapisovatele a ověřovatele zápisu ze zzo
Zapisovatel: Ilona Bláhová, ověřovatelé| Jíří14úller,Jan Havelka
ProtináVrh žádný,

Návrh byl §chválen (hlasování4 PRo, o PRoTI, o zDRŽEL)

Zápjs z minulého ZZo (4N/2020) byl ověřen a řádně vwěšen. Vyzval přítomné zastupitele ke Vznesení námitek oproti
tomuto zápisu, zasttlpitel 14úller sdělil, že má nějaké námitky, kteíému byly doručeny zprostředkovaně a vyjádříse k
v bodu programu ZZo ,,ostatnl,

nam

Vyvěšený návrh přogramu zasedánil
1) složeníslibu nových členůzastupitelstva

2) obecně závazné \yhlášky obce - aktualizace
3) ceny Vodného a stočnéhona rok 2021
4) ceny svoz! komLlnálního odpadu V r. 2021
5) ostatnl fůzné

slarosta se dotázal přitomných_ zastupitelů, zda s navrhovaným programem souhlasí či navrhují nějaké změny, Sám
navrhl změnu - Vypustit BoD c.2 |ozv - neni zcela připraveno) a místo něj zařadit jako nový BoD č.2 představení
plojektu lesního klubu Ul , ]iný náVrh la zménu neni,
Návrh Změny programu byl schválen (híasování4 PRo, o PRoTI, 0 ZDRŽEL).
Programu zasedáníi
1) složeníslibu nových členůzastupitelstva
2) Piedstaveni projektu ,,Lesní klub Úť'
3) Ceny Vodného a stočnéhona rok 2021
4) ceny svozu komunálního odpadu v r. 2021
5) ostatní, různé

BoD Č. 1) složeni slibu novúch členúzastuDitelswa
starosta konstatoval, že nelze složit sliby zastupjtelů Fejfara, BáŘy a Jjrky - nepřitomni. starosta uvedl, že tento k bodu
lze přistoupit V připadě, že by něktený z těchto zastupitelů dorazil později V průběhu zasedání,
BoD Č. 2) Představení Dřoiektu ,.Lesní klub Ú[" o.D.§.
Projek představily p, Novotná a p, sukdolová. seznámiv přitomné 5 dosavadní činnostíklubu ÚL Ve Vrábči (ce|odenní
hlídání dětí) a záměr rozšířeníklubu V obci Hlincová Hořa- tzv, ÚL II - V prostorách areálu sK, Podrobnosti o způsobu
fungování, záměru, hospodaření klubu, kapacitě, potřebami klubu apod, jsou kdispozici V dokumentech na obecním
Úřadu. Zo nezaujalo zatím konkrétnístanovisko k projektu a činnosti k|ubu V obci, případný termín projednánía vytvoření
stanoviska cca do 2mě5ícův souvislosti 5 úpravou nájemnísmlouvy s sK Hlíncovka,
BoD Č, 3) cenv vodného a §točného Dro rok 2021
Zastupitelé obdrže|i podklady k projednání bodu mailem, V někte.ých položkách dochází ke změnám. Některé změny se
ř'dí již předjednaným dlouhodobým plánem obno!ry sítí,V celkové hodnotě se nyníjedná o zvýšeníčástek U pohyblivé
složky u Vodného o 0,B2olo oproti roku 2020 (na 40,57 Kč l fi3 bez DPH), U pohyblivé složky u stočnéhojde o navýšenío
2,95olo oproti roku 20_20 (na 31,7BKč / m3 bez DPH). U pevné složIry se cena neměni, Starosta komunikoval změny cen se
7ásrupci společnosti cLVAk, Podklady (náVrhu cen)jsou přílohou zápist],

NáVrh usnesení č. 30: (žádnÝ orotinávrh)
Zo projednalo náVrh ceny vodného a stočného (ČEVAK) pro rok 2021 a s tímto náVrhem souhlasí.

NáVrl byl schválen (hlasováni 4 PRo, o PRo n, o lDPŽE_)
USNESENI č. 30
zo projednalo návrh ceny vodného a stočného(ČEVAK) pro rok 2o2t a s tímto návrhem souhlasí.

BoD Č,4) cenv svozu komunálního odDadu íKo) v r, 2021

Zastupite!é obdŽeli náVrh dodatku Č.21 smlouvy o svozu Ko s firmou Marius Pedersen pro rok 2021 majlem. U některých
poloŽek dochází ke změnám , tíká se ceny za dopravu a poplatky za užitíspeciální svozové technilry, změna cen za svoz
Ko pro rok 2021 odpovídá cca změnárn cen v předešlých letech (na\.ýšenípřibližně5olo).
NáVrh usneseníč, 31 (žádnÝ Drotinávrh)

Zo projednalo dodatek č. 21 ke smlouvě na odběr a svoz komunálního odpadu
2021) a dodatek schvá'ilo.
NáVrh byl schválen (hlasování4 PRo, o PRoTI, o ZDRŽEL),

s

fřmou lvlarius Pedersen (ceny pro rok

UsNEsENÍ č,31
zo přojedna|o dodatek č. 21 ke sm|ouvě na odběr a svoz komunálního odpadu
(ceny pro rok 2021) a dodatek schválilo.

s

íirmou Marius Pedersen

Dodatek č.21je přílohou zápisu.

BoD Č. 5) ostatní, různé
smlouva o závazku veřejné služby o přepravě cestujících na r. 2021 - o přípravě smlou\ry bylo informováno již

prostřednictvim úřednídesky, NáVrh smlou\y byl dor!čen z DPN4ČB, s komentařem - nemění se rozsah dopravy, mění se
(na\yšuje 5e) cena na 41,65 Kč/km (kompenzace za jednotku.eny přepravního rýkonu). V porovnánís minulým rokem
sejedná o na\.išenípřibljžně cca 1000Kč na čtvrtletí. smlouva obsahuje 70 str., a je k nahlédnutína oU,
Starosta připomenUl, že dříVe projednáVané možnosti k úpravě časůči četnosti spojů je předmětem jednání probíhajícího
přibližně Začátkem 2.pololetíkalendářního roku, k čemužnebyl letos dostatečný prostor a bude řešeno V roce 2021.

Zastupitel l4úller upozornil na možnost refundace za neproježděné spoje. Podle účetníobce dochází
zaétkem roku,
Návrh usneseníč, 32 (žádný protináVrh):
Zo projednalo a schválib smlouvu o závazku Veřejné služby přepravy cestujícíchna r. 2021 a oznámenío
kompenzace za rok 2021 s DP|4CB.
Návíh byl scl.va en lhlasovánl 4 PRo, 0 PRoTL o ZDFŽE| /

k

\^i,ši

vyúčtování

úhrady a

UsNEsENÍ č,32
zo píojednalo a s.hválilo smlouvu o závázku veřejné služby přepraw cestujícíchna r. 2021a oznámenío
výši úhrady a kompenzace za rok 2021 s DPMČB.
Žádost o příspěv€k sK H|incovka

2o2o

-

volejbalový oddíl na rok
Jde o příspěVek podle platné smlouvy o
spolupráci mezi SK a obcíVe \^ýši 45000 Kč, starosta zmínil, že tato věc se měla řešitjiž do konce června 2020. nicméně s
ohledem na okolnosti (Změny na obecnírn úřadu a V Zastupitelstvu) k tomuto do dnešníhodne nedošlo. V rozpočtu obce
je s touto částkou počítiáno.Byly zmíněny výborné výsledky Volejbalového klubu. V souvislostj s úspěchem získánítitulu
mistra ČR (ml,žákyně) je naplánováno v součinnosti se starostou Rudolfova slavnostní ocenění Volejbalového družstva,
Nicméně situace s nouzovým stavem a řadou opatření neumožňuje předánícen realizovat.
NáVrh Llsneseníč.33 (žádný protináVrh)j

zo projednalo a schválib žádost o příspěvek sK Hlincovka - Voiejbalový oddíl na rok 2020

na základě smlouvy mezi obcí

a SK H|incovka,
Návrh byl schvá en (h asováni4 PRo, o PRo]-T, o ZDRŽLL)

UsNEsENI č.33

zo projednálo a schválilo žádost o příspěvek sK Hlincovka - volejbalový oddíl na rok 2o2o na základě
smlouvy mezi obcí a sK Hlincovka,

Informace o cenové nabídce pro pořizení měřičů rychlosti v obci, obec obdržela nabidku na zařízenípro měření
rychlosti, i s možnostíVyzkoušení na omezenou dobu a Vyhodnocením !"y'sledků (statistika měření). obec by V případě
zá.jmu mohla Využí|na pořízení i dotaci, Zastupitelé byli seznámeni s technologiía Variantami technologického Vybavení

těchto měřičů, Zastupitel lv]úller zmínil Výhody úsekového měřenL které by V obci Vnímaljako \.)ihodné. lÝožnost uchování
záZnamů (např. pro potřeby po|icie při vyšetřová

n
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dementována, Z;mrí jdžba podle nej byla žajisr""a"" súš
ť. ri"a"ll,řě iii.!""iit u .urésťnanciobce.
sta'o.ta obce Piecel| část láplsu 4N/ioio tý(aj.i * irr"i*iJňř,
Ž]"iiúii"ij".!
z" nenacházejív zápise žádné
takové ilrormace, \teré uvádj pan sťrolenY a sňooti se, že pioio]é,';i"''ti".iž"""'šilreného
"vriariri,
nedůvodná.
''4úller dopisu. Piipominka
9řečst1,1nén;

Další připom;nka se t,ikala lápisu 3N/2o2o, ale pravdepodobne
chybně uvedeno 3N, neboť tento zápis pou7e konstaLuje,
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\^ýsledku projednání bude pana stroleného informovat
zastupitel I\4úller,

k zápis 4N/202a námitka ke zveieiněni doprovodného dopisu vč,emailové
adresy účetnímateř,školy, ve kterém žádá o
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pitelstva bylo ukončeno Ve 20|04 hod.

Termín příštíhozasedáníbude oznámen pozvánkou a vyvěšen

Starosta obce i
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zkratkv:
ZZo =zasedán

Í zastupitelstva

Zo=zastupitelstvo obce
HH=Hlincová Hora
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ozv=obecně závazná Vyhláška
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