Zápis č. 6N/202O
z řádného zasedání zastupitelstva obce Hlincová Hora dne 2í.,!2.2o2o
Místo konání: obecní úřad Hlincová Hora - kancelář oÚ
začátek zasedání; 18106 hod,
za§edání řídil| Josef petrášek - starosta obce
Přítomní| Jří14úller, Jan Havelka, Josef PetrášeK llona Bláhová - přiložena prezenční listina
Nepřítomníl Luděk Bárta, Aleš Fejfar, JiříJirka
Hosté: dle přiložené prezenční listjny
starosta přivítal přítomnéa žahájil zasedání zastupitelstva, sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno a informace o jeho
konání a o, programu zasedání by]a řádně Vwěšena. starosta konstatoval, žá db prezenčnílistiny
isou přítómni
4 zastupilelé ze 7 a tudiž je zastupitelstvo usnášeníschopné,

stařosta navřhl zaplsovatele a ověřovatele ápisu ze

zzo

zapisovatel: Ilona Bláhová, ověřovate|é; Jiříl"1úller, Jan Havelka
Protinávrh žádný,
Návrh byl schválen (hlasování 4 PRo, o

PRon,

0

ZDťEL)

Zápjs ž minulého Zzo (5N/2o2o) byl ověřen a vwěšen. VyZVa| přítomné žastupitele ke vznesení námitek oproti tomuto
zápisu. Zádné námiLlq.

Vyvěšený návrh přogramu zasedáníi

1)
2)
3)

složení slibu nových členůzastupitelstva
obecně žáVaznévyhlášky obce - aktualizace
oďatní, různé

starosta oslovil přítomné zastupjtele, zda s navrhovaným programem souhlasí či navrhují nějaké změny. sám navrhl
zménu -,lypustit BoD c.2 (oZV - není zcela připraveno) a místo něj zařadit jako nový BoD č.2 ,.Rozpočtovéopatření
č.2.". Jiný náVrh na změnu není
NáVrh změny programu byl schválen (hlasování+ eno, o enon, o zonŽrl;.
Programu zasedání:

1) složení slibu nových č|enůzastupitelstva
2) Rozpočtovéopatření č,2/2020
3) ostatnl různé

BoD Č. t) stožéníslibu novÝch členůzáshrDitelswa
s|aroďa konstatoval,

s]oŽit sliby zastupitelů Fejfara, Bárty a Jirky - nepřítomni. starostn uvedl, že tento k bodu
,Že _nelze
Ize přistoupit V případě, že by někteď z těchto za§tupitelů dorazil později V průběhu zasedání.

BoD Č. 2) RozDočtové oDatřenič.2/2o2o.
Učetni obce informovala zastupiteie s rozpočtovým opatřením č.2/2o2o.
Návíh usneseníč,34: ížádnÝprotinávrh)
zo bylo seznámeno s rozpočto\^ým opatřením č. 2/202! a schvaluje ho,
NáVrh byl schválen (hlasováni 4 PRo. o PRon, o ZDRŽEL)
UsNESENI č.34
zo bylo seznámeno

§

rozpočtovým opatřením č. 2/2o2o a §chvaluje ho.

Boo č. 3; ostatní. různé
Provozní př_íspěvek zřizovatele Mš Hllncová Hora na r. 2021 - schválení příspěvku ve \.ýši 25ooo Kč měsíčně po
-

celý kalendářní rok (12 měsíců),

Návrh usneseníč.35 ížádnÝDrotinávrh)]
Zo projedna]o a schváIilo provozní příspěvek zřizovatele MŠHlincová Hora pro rok 2021 ve ý6i 25ooo Kč měsíčně.
NáVrh byl schválen (hlasování4 PRo, o PRon, o ZDťEL)
UsNEsENI č_ 35
zo_ p.rojednalo a s.hválilo provozní příspěvek zňzovatele Mš Hlincová Hora pro rok 2o2r ve výši 25ooo Kč
meslcne

1

výše poplatku za komunální odpad - Jdeo projednání přílohy k ozv č.2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromaždbvání, sběru, přepra!ry, tříděni využívánía odstraňování komunálního odpadu. výše'příspěvku v
r, zoáo uyta
500 KČ..Před několika dny
nov}i
zákon
o
odpadech,
bude
třeba
aktualizovat
i
ozv
a'aaĚi
vcci
s
novým
zákoném
_VyŠel
sor]visejícÍ-je nutné to udělat v přechodném obdobi během roku 2021. Mění se i ceny některýcn věcí okód .tláiitÓ"i"i
odpadŮ (v záVislosti na hmotnosti odpadu na osobu), důsledky nového zákona a promftnutíceÁ asi ukáže
až období roku

2021,

Návrh usneseníč.36 (žádnÝ orotinávrh):
Zo projednalo a schválilo \/ýši poplatku za komunálnío_dpad pro rok 2021 ve \.ýši 5oo Kč.
NáVrh byl schválen (hlasování4 PRo, o PRon, o ZDťEL)
UsNESENI č. 36
zo projednalo a schválilo v!ýši poplatku za komunální odpad pro rok 2021 ve výši 5oo Kč.

lnfořmace o dalŠÍchvypsaných dotaČníchtitulech pro rok 2021 obec obdržela přehled lypsaných dotačních
titulŮ v roce 202l. V této souvisiosti projednány možnosti využitínapř, pro vybudování (iekonstrukci) r.Ó.pronljsino
sportoviŠtě (horni hřiště) nebo na Vytvoření ,;Venkovního fitne;ka" (např. u'dětského hřiště,'v homi tasti'a,e;iLi si aóóá.j
- zmíněno, žétakto funguii např. venkovn í télocvičnypro seniory,

zasedán í zastupitelstva bylo ukončeno Ve 18151 hod,

Termín přĚtího zasedáníbude oznámen pozvánkou a VWěšen,

starosta obce

oBEc HllNcovÁ HoRA

W

Zapisovatel

:

ověřovatel

:

ověřovatel

:

zkratkv:
ZZo =zasedání zastupitelstva obce

zo=zastupitelstvo obce
HH=Hlincová Hora

ozv=obecně záVazná vyhláška

Vyvěšeno | 29.12.2020
sejmutoi

z

:

