Zápis č.15/2019
z mimořádného zasedání zastupitelstva obce
Hlincová Hora dne 6. 12. 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 Ph.D., Ing. Václav Hanus
V kanceláři obecního úřadu starosta obce zahájil zasedání.
Konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva.
Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Starosta přednesl návrh programu mimořádného zasedání zastupitelstva:
1. Projednání dodatku č. 19 Marius Pedersen ke smlouvě č.60013/98 na sběr, svoz a odstranění KO
2. Projednání cen vodného a stočného firmy ČEVAK a.s. na rok 2020
Starosta vyzval přítomné ZO k přednesení pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrh byl vznesen, doplnit
bod „Různé“
Program byl schválen v podobě:
1. Projednání dodatku č. 19 Marius Pedersen ke smlouvě č.60013/98 na sběr, svoz a odstranění KO
2. Projednání cen vodného a stočného firmy ČEVAK a.s. na rok 2020
3. Různé
Program byl schválen všemi hlasy „pro“ (4)
Závěry ze zasedání zastupitelstva:
Bod č. 1
Zastupitelstvo obce projednalo dodatek č. 19 ke smlouvě č. 60013/98 na sběr, svoz a odstranění KO s firmou
Marius Pedersen. Svoz KO v roce 2020 bude upraven na 14 ti denní interval.
Usnesení č. 67
Zastupitelstvo obce všemi hlasy „pro“ (4) schválilo dodatek č.19 ke smlouvě s firmou Marius Pedersen. Svoz
KO v roce 2020 bude upraven na 14 ti denní interval.
Bod č. 2
Zastupitelstvo obce projednalo návrhy ceny vodného a stočného na rok 2020. Odmítlo navýšení cen a bude
dále jednat o cenách s firmou Čevak a.s.
Usnesení č. 68
Zastupitelstvo obce všemi hlasy „pro“ (4) odmítlo navýšení cen vodného a stočného na rok 2020. Pověřilo
starostu obce jednáním s firmou Čevak o zachování současně platných cen i na rok 2020.
Bod č. 3
 Starosta obce seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 12 a č. 13 v jeho kompetenci.
 Zastupitelstvo obce projednalo nabídku firmy Starnet „ Využití optické sítě elektronických komunikací
v obci Hlincová Hora“, kterou firma Starnet nabízí jako náhradu za úplatu věcného břemene na již
vybudované chráničky.

Usnesení č. 69
Zastupitelstvo obce všemi hlasy „pro“ (4) odmítlo nabídku firmy Starnet „ Využití optické sítě elektronických
komunikací v obci Hlincová Hora“, kterou firma Starnet nabízí jako náhradu za úplatu věcného břemene na
již vybudované chráničky. Trvá na přijatém usnesení č. 44 ze dne 23. 4. 2019.


Zastupitelstvo obce projednalo přílohu k OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020.
Tato příloha stanovuje výši poplatku za KO na rok 2020 ve výši 500,- Kč.
Usnesení č. 70
Zastupitelstvo obce všemi hlasy „pro“ (4) schválilo výši poplatku za KO na rok 2020. Ta byla stanovena ve
výši 500,- Kč.
Skončeno 12:10 hodin.
Příští zasedání bude oznámeno formou pozvánky.

