Zápis č.11/2019
z řádného zasedání zastupitelstva obce
Hlincová Hora dne 12. 9. 2019
Místo konání: Obecní úřad Hlincová Hora – kancelář OÚ
Začátek zasedání: 10:00 hod.
Zasedání řídil: Ing. Karel Fousek – starosta
Přítomní: dle prezenční listiny,
Omluveni:
Hosté:
Zapisovatel: Ing. Karel Strolený
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Fejfar Aleš, Ing. Václav Hanus
V kanceláři obecního úřadu starosta obce zahájil zasedání.
Konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatel: Ing. Karel Strolený
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Fejfar Aleš, Ing. Václav Hanus
Schváleno všemi hlasy (4) „pro“
Starosta přednesl návrh programu řádného zastupitelstva:
1. Schválení výzvy a jmenování komise veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci s názvem
„Systém odděleného sběru komunálního odpadu v obci Hlincová Hora“.
Starosta vyzval přítomné ZO k přednesení pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh vznesl Ing. Václav
Hanus doplnění o bod ostatní agenda.
Pozměňovací návrh byl schválen všemi hlasy (4) „pro“
Program byl schválen v podobě:
1. Schválení výzvy a jmenování komise veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky na akci s názvem
„Systém odděleného sběru komunálního odpadu v obci Hlincová Hora“.
2. Ostatní agenda
Program byl schválen všemi hlasy (4) „pro“
Závěry ze zasedání zastupitelstva:
Bod č. 1
Zastupitelé se seznámili se zpracovanou výzvou na dodávky na akci s názvem „Systém odděleného sběru
komunálního odpadu v obci Hlincová Hora“. Byla jmenována výběrová komise na dodavatele této akce ve
složení: Ing. Fousek, Ing. Hanus, Ing. Strolený, Mgr. Fejfar a Ing. Novák.
Usnesení č. 57
Zastupitelstvo obce všemi hlasy „pro“ (4) schválilo výzvu na dodávky na akci s názvem „Systém odděleného
sběru komunálního odpadu v obci Hlincová Hora“. Zároveň schválilo jmenování komise ve složení:
Ing. Fousek, Ing. Hanus, Ing. Strolený, Mgr. Fejfar a Ing. Novák.
Bod č. 2
 Starosta obce seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 7, 8 a 9 v jeho kompetenci.
 Starosta obce předložil ZO rozpočtové opatření č. 11 ze dne 12. 9. 2019 – přístavba MŠ

Usnesení č. 58
Zastupitelstvo obce všemi hlasy „pro“ (4) schválilo rozpočtové opatření č. 11 ze dne 12. 9. 2019 přístavba
MŠ. Všechna rozpočtová opatření jsou přiložena k zápisu č.11/2019 ze dne 12. 9. 2019.


Ing. Hanus seznámil ZO s obsahem semináře „Obecní zpravodaj a radniční noviny“, kterého se
zúčastnil dne 3. 9. 2019. Dále informoval ZO o rozpadnutí redakční rady „Hlincohorských novin“.

Usnesení č. 59
Zastupitelstvo obce všemi hlasy „pro“ (4) schválilo, vzhledem k zániku redakční rady, dočasné pozastavení
vydávání Hlincohorských novin. O obnovení vydávání novin bude rozhodnuto novým zastupitelstvem
vzešlým z příštích voleb.
Usnesení č. 60
Zastupitelstvo obce Hlincová Hora projednalo a odsouhlasilo všemi hlasy ,,pro,, (4) navýšení kapacity
Mateřské školy Hlincová Hora a školní výdejny ze stávajícího počtu 20 dětí na počet 30 ke dni 25. 9. 2019.






Mgr. Fejfar vyzval Ing. Fouska, aby předložil objednávku a fakturu na jeho stavební akci. Ing.
Fousek předložil objednávku a fakturu. Kopie obou dokladů jsou přiloženy k tomuto zápisu.
Zastupitelstvo obce připravuje podmínky a ceník na poskytnutí služeb obyvatelům obce spočívající
ve využití vybrané obecní techniky.
Zastupitelstvo obce prostřednictvím právního zástupce obce vyzve firmu Starnet, k jednání o
věcném břemeni, které bylo společně schváleno zastupiteli a zástupci firmy Starnet formou usnesení
č.44 zastupitelstva obce.
Obec Hlincová Hora obdržela dne 15. 8. 2019 žádost paní Mgr. Zemanové a pana Holuba o úpravu
ÚP obce Hlincová Hora. Po konzultaci předmětu žádosti na odboru územního plánování Magistrátu
města České Budějovice bylo zjištěno, že se nejedná o úpravu ÚP obce, ale že jediným možným
řešením je změna ÚP obce Hlincová Hora. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce pracuje
v omezeném režimu (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: kde dle §84 (2) a podle § 85 je
zastupitelstvu obce dále vyhrazeno rozhodování v definovaných úkonech a) až l).) konstatuje, že
předmětná žádost bude projednána v zastupitelstvu obce, které vzejde z předčasných voleb.

Skončeno 11:16 hodin

