Zápis č.05/2019
z řádného zasedání zastupitelstva obce
Hlincová Hora dne 22. 1. 2019
Místo konání: Obecní úřad Hlincová Hora – kancelář OÚ
Začátek zasedání: 18:00 hod.
Zasedání řídil: Ing. Karel Fousek – starosta
Přítomní: dle prezenční listiny, 7 členů zastupitelstva, - ZO je usnášeníschopné
Omluveni:
Hosté: pan Nekolný, Valevský, Filip, Bumba, Sonnberger, paní Petrů, Zuntová, Kloubcová, Ličková
Zapisovatel: Ing. Karel Strolený
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ilona Bláhová; Mgr. Aleš Fejfar
V zasedací místnosti obecního úřadu starosta obce zahájil zasedání.
Konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Návrh na určení ověřovatelů zápisu
Navrženi: Mgr. Ilona Bláhová; Mgr. Aleš Fejfar
Návrh byl přijat všemi hlasy (7) „pro“
Starosta přednesl návrh programu řádného zastupitelstva:
1. Dodatek č. 18/19 ke smlouvě č. 60013/98 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu
2. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019-2028- aktualizace 2019
3. Dodatek č.1 ke kupní smlouvě K.O.D.A a.s. – Obec Hlincová Hora
4. Ostatní agenda
Starosta vyzval přítomné ZO k přednesení pozměňovacích návrhů.
Pozměňovací návrh nebyl vznesen.
Program byl schválen v podobě:
1. Dodatek č. 18/19 ke smlouvě č. 60013/98 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu
2. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019-2028- aktualizace 2019
3. Dodatek č.1 ke kupní smlouvě K.O.D.A a.s. – Obec Hlincová Hora
4. Ostatní agenda
Program byl schválen všemi hlasy „pro“ (7).
Závěry ze zasedání zastupitelstva:
Bod 1
Projednán dodatek č. 18/19 ke smlouvě č. 60013/98 na sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu.
Bod 2
Projednáno financování obnovy vodovodů a kanalizací na období 2019–2028. Na příští zasedání ZO bude
pozván zástupce ČEVAK k podání odborného výkladu a vysvětlení nejasných bodů.
Bod 3
Dodatek č.1 ke kupní smlouvě K.O.D.A a.s. – Obec Hlincová Hora. Projednán splátkový kalendář na splátku
během 4letého období.
a. Kč 100 000,-- + DPH do 31.12.2019 (pozemky)
b. Kč 100 000,-- + DPH do 31.12.2020 (komunikace a zpevněné plochy)
c. Kč 90.000,-- + DPH do 31.12.2021 (kanalizace dešťová, žlab)
d. Kč 90.000,-- + DPH do 31.12.2022 (kanalizace splašková, vodovod)

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo obce všemi hlasy pro „7“ schválilo dodatek č.1 ke smlouvě s K.O.D.A a.s.
Usnesení č. 36
Zastupitelstvo obce hlasy pro „6“ jeden hlas se zdržel, schválilo dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu části
pozemku s panem Valíkem.
Projednána žádost SK Rudolfov o příspěvek 15.000,- Kč. SK Rudolfov bude dotázán na počet členů z obce
Hlincová Hora v SK Rudolfov a v jakých oddílech jsou. Poté bude žádost dále diskutována.
Ostatní agenda – hosté
Pan Nekolný – akcionář společnosti K.O.D.A. a.s. a jednatel při prodeji parcel Kodetka II. seznámil přítomné
s problémem majetkového vyrovnání pozemku pod chodníkem od komunikace Ke Hřišti k chodníku podél
komunikace III. Třídy. Zastupitelstvo obce a pan Nekolný za společnost K.O.D.A. a.s. se dohodly na
předložení zpracovaných návrhů řešení, které budou předmětem dalších jednání.
Pan Nekolný – požádal o objasnění organizace využívání hřiště SK pro občany HH (nečlenů SK) na základě
anonymních dotazů na jejich společnost. Pan Havelka podal vysvětlení o fungování sportovního areálu. Areál
je využíván podle uzavřené smlouvy mezi SK a obcí.
Pan Valevský- přednesl připomínku týkající se problému stékající vody po terénních úpravách v rámci projektu
Kodetka III. Zastupitelstvo obce přislíbilo spolupráci s Panem Valevským při řešení tohoto problému.
Paní Kloubcová vyzvala k řešení obnovení valu mezi dětským hřištěm a její nemovitostí. Obec bude hledat
řešení odhlučnění její nemovitosti.
Paní Bláhová vyzvala k řešení časové dostupnosti linek autobusu s možností přesunu některých linek s cílem
zvýšit rozsah časové dostupnosti. Obec již jedná s DP ČB.
Zasedání obce bylo ukončeno v 20:55 hodin
Příští zasedání plánováno na 26. 2.2019.
Vyvěšeno: 6.2.2019
Vyvěšeno na elektronické desce: 5.2.2019
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Sejmuto:

