Zápis č.09/2019
z řádného zasedání zastupitelstva obce
Hlincová Hora dne 29. 5. 2019
Místo konání: Obecní úřad Hlincová Hora – kancelář OÚ
Začátek zasedání: 17:00 hod.
Zasedání řídil: Ing. Karel Fousek – starosta
Přítomní: dle prezenční listiny,
Omluveni: Ing. Václav Hanus, Jan Havelka
Hosté: paní Petrů Petra, Mgr. Petrů Eva, Strolená Zuzana, Zuntová
Zapisovatel: Ing. Karel Strolený
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Josef Petrášek, Mgr. Fejfar Aleš
V zasedací místnosti obecního úřadu starosta obce zahájil zasedání.
Konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatel: Ing. Karel Strolený
Ověřovatelé zápisu: RNDr. Josef Petrášek, Mgr. Fejfar Aleš
Schváleno všemi hlasy (5) „pro“
Starosta přednesl návrh programu řádného zastupitelstva:
1. Projednání dodavatele stavby rozšíření MŠ.
2. Ostatní agenda
Starosta vyzval přítomné ZO k přednesení pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh nebyl vznesen.
Program byl schválen v podobě:
1. Projednání dodavatele stavby rozšíření MŠ.
2. Ostatní agenda
Program byl schválen všemi hlasy (5) „pro“
Závěry ze zasedání zastupitelstva:
Bod č.1
Z vyzvaných čtyř firem reagovaly pouze dvě. Vzhledem k nabídnutým cenám od obou zájemců, které
převyšují rozpočtovou cenu cca o 300 000,- Kč zastupitelstvo navrhuje výběrové řízení zrušit. Bude vypsáno
druhé výběrové řízení.
Usnesení č. 49
Zastupitelstvo obce všemi hlasy „pro“ (5) schválilo zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby rozšíření
MŠ v plném rozsahu. Bude vypsáno nové výběrové řízení.
Bod č.2
Usnesení č. 50
Zastupitelstvo obce všemi hlasy „pro“ (5) schválilo záměr o pronájmu pozemku č. 1261/2 o výměře 40 m2
v ceně za 1m2 3,- Kč paní Mgr. Petrů Evě.
Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními v jeho kompetenci č. 2, 4, 5,

Paní Bláhová:
Seznámila zastupitelstvo obce s činností redakční rady.
Dále upozornila na zanesené kanály ve staré části obce. Dodá seznam zanesených kanálů. Bude následně
opraveno zaměstnanci obce.
Vznesla připomínku na její podnět z minulého zastupitelstva na dosavadního právního zástupce obce.
Doporučuje změnu právního zástupce. Na následující zasedání ZO bude právník pozván a zastupitelstvo
učiní konečné rozhodnutí.
Dotaz na řešení MHD. DP bude opětně vyzván k provedení dohodnutých opatření.
Vznesla dotaz, zda obec má možnost přijmout opatření na řešení problému na který upozornil pan
Valevský. Obec odpoví panu Valevskému po vyjádření ČEVAK.
Pan starosta:
Informace o odměně od EKO KOM za separovaný odpad ve výši 19.740,50,- Kč
Průběh dohody o narovnání s předchozím provozovatelem restaurace. Splacený dluh na 50 %.
Dotace na defibrilátor byla zamítnuta.
Informoval zastupitele o zaslání výzvy prostřednictvím právního zástupce obce, vlastníkovi facebookových
stránek k opuštění od mylných informací, které na nich uvádí.
Ne všichni zastupitelé schvalují tento postup.
S provozovatelem restaurace bude jednáno o formě provozování aktivit a úhrad nákladů za energie
(cvičení, jóga).
Na jednání se dostavil zastupitel Jan Havelka v 19:22.
Paní Strolená:
Na www obce je vyvěšen kompletní návrh závěrečného účtu obce. Bude schvalován na příštím
zastupitelstvu. Připomínky a dotazy je možné zasílat na e-mail adresu obce obecni.urad@hlincovahora.cz
nebo písemně na adresu Hlincová Hora č.5.
Proběhla diskuse na téma SK a obec. Dále bude probíhat jednání mezi skupinou zástupců SK a obce.
Obec vyzve pana Nekolného, aby konkrétně vyčíslil příspěvky od firmy, kterou zastupuje. Bude pozván na
následující zastupitelstvo.
Zasedání zastupitelstva ukončeno 19:34
Příští zasedání bude oznámeno pozvánkou.
Vyvěšeno:
Vyvěšeno na elektronické desce:
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuto

Sejmuto:

