Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 03/2015,
konaného dne 27. 05. 2015
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno
bylo v 18:55 hodin.
Omluveni:
Neomluveni:
Přítomni:
Ladislav Ptáček
Ing. Václav Choura
Jaroslav Hála
Dagmar Mužíková
Josef Dobiáš
Lukáš Ptáček

Zdeněk Pinc

-

I. ZAHÁJENÍ
Řádné zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny zahájil starosta Ladislav Ptáček, který
konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů a zasedání je usnášení schopné. Z jednání
zastupitelstva se omluvil Zdeněk Pinc.
Zasedání se účastnilo 5 občanů.
Zapisovatelem byl určen Jaroslav Hála.
II. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:
Předsedající předložil návrh, aby ověřovateli zápisu byli p. Lukáš Ptáček a p. Mgr. Václav
Kavan
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
III. PŘIPOMÍNKY K ZÁPISU Z USTANOVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ:
Předsedající vznesl dotaz, zda někdo ze zastupitelů má připomínky k zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
Nikdo ze zastupitelů neměl připomínky k zápisu z minulého zasedání zastupitelstva.
IV. PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
1) Schválení programu zasedání
Předsedající zastupitele informoval, že do okamžiku zveřejnění programu na úřední desce
žádný z výborů obce nepředložil starostovi v souladu s článkem 4 odst. 2) jednacího řádu
písemný návrh na zařazení do programu jednání.
Na základě článku 6. odst. 1 jednacího řádu vznesl dotaz, zda některý z členů
zastupitelstva navrhuje zařazení dalšího bodu do navrženého programu.
Předsedající navrhl, aby jako 9. bod programu byla zařazena žádost OÚ Velké Březno o
příspěvek 30.000,- Kč na provoz jednotky SDH Velké Březno.
Dále navrhl změnit finanční příspěvek spolku Opora Roudnice n. L. na dotaci pro tento
spolek a to ve stejné výši tj. 2.000,-- Kč.
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Předsedající dal hlasovat o tom, zda tyto uvedené návrhy mají být zařazeny do programu
jednání zastupitelstva.
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Předložené návrhy budou zařazeny do programu jednání zastupitelstva
Program zasedání je následující:
1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění uložených úkolů z minulých jednání zastupitelstva
3. Rozpočtové opatření č. 2/2015
4. Výměna kotle v bytovém domě č.p. 43 Homole u Panny
5. Projednání 9. Změny ÚPnSÚ
6. Prodej pozemku p.p.č. 533 v k.ú. Suletice
7. Prodej pozemku p.p.č. 80 v k.ú. Bláhov
8. Prodej pozemku p.p.č. 96 v k.ú. Bláhov
9. Příspěvek pro SDH Velké Březno
10. Dotace pro spolek OPORA Roudnice nad Labem
11. Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
12. Dotazy, připomínky a podněty občanů
Předsedající dal hlasovat o navrženém programu zasedání:
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Program jednání byl přijat.
2) Kontrola plnění uložených úkolů z minulých zasedání zastupitelstva.
Předsedající konstatoval, že v současné době není evidován žádný úkol.
3) Rozpočtové opatření č. 2/2015
Předsedající předal slovo místostarostovi, který uvedl, že změna byla vynucena dotací KÚ
Ústeckého kraje a v tomto případě musí být uvedená přesná částka. Proto snížení o 3.300,Kč.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 030/03/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2015.
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
4) Projednání výměny kotle a rozvodů ÚT u bytového domu čp. 43 Homole u Panny
J. Hála sdělil přítomným, že bude možnost požádat o dotaci na výměnu kotle a rozvodů
ÚT. Bytový dům č.p. 43 v Homoli u Panny po zateplení potřebuje kotel vyměnit. Toto
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vyplývá z materiálů, které zpracoval Ing. Jaroslav Vrba. Navrhl, aby žádost o dotaci
vypracovala firma Tsunami a projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Jaroslav Vrba.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš - proč nemáme vypracovanou dokumentaci a víme, kolik bude výměna stát
peněz?
J. Hála - vypracování projektové dokumentace budeme schvalovat. Výši finančních
nákladů zatím neznáme, neboť není projektová dokumentace. Až bude cena
známa, budou zastupitelé informováni.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 040/03/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje podání žádosti o dotaci na výměnu
kotle a rozvodů ÚT v bytovém domě č.p. 43 Homole u Panny.
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení 041/03/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavření příkazní smlouvy s firmou
Tsunami k podání žádosti o dotaci na MŽP a pověřuje starostu obce jejím podpisem
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1 (J. Dobiáš)

Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení 042/03/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Jaroslavem
Vrbou na zhotovení projektové dokumentace výměny kotle a rozvodů ÚT v bytovém
domě č.p. 43 Homole u Panny a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
5) Projednání 9. Změny ÚPnSÚ
Místostarosta sdělil, že všichni zastupitelé změnu obdrželi. Pokud mají dotazy, odpoví na
ně.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš - Proč nebylo dosud jednáno s občany?
J. Hála - Postupuje se podle zákona a veřejné projednání s občany bude.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 050/03/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje Zprávu o uplatňování územního
plánu sídelního útvaru Homole u Panny v uplynulém období, včetně pokynů pro
zpracování návrhu změny č. 9 ÚPnSÚ Homole u Panny v rozsahu zadání změny.
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Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel se: 1 (J. Dobiáš)

Usnesení bylo přijato
6) Prodej pozemku p.p.č. 533 v k.ú. Suletice
Předsedající sdělil, že na OÚ byla doručena jen jedna žádost o odkoupení pozemku a to
od majitelky pozemků, sousedících s uvedenou parcelou. Proto navrhuje, aby byl
pozemek sl. Lucii Brožové prodán.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 060/03/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje prodej pozemku p.p.č. 533 v k.ú.
Suletice, o výměře 13 m², sl. Lucii Brožové za částku 15 Kč/m², celkem tedy za
částku 195,- Kč.
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
7) Prodej pozemku p.p.č. 80 v k.ú. Bláhov
Starosta obce seznámil přítomné s tím, že na OÚ byla doručena pouze jedna žádost o
odkoupení pozemku a to od manželů Dickových a tak navrhuje, aby jim byl pozemek
prodán.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 070/03/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje prodej pozemku p.p.č. 80 v k.ú.
Bláhov, o výměře 41m², manželům Dickovým za částku 15 Kč/m², celkem tedy za
částku 615,- Kč.
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
8) Prodej pozemku p.p.č. 96 v k.ú. Bláhov
Starosta seznámil přítomné, s tím, že i na tento pozemek přišla pouze jedna nabídka na
jeho odkoupení a to také od manželů Dickových a proto navrhuje jim pozemek prodat.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
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Návrh usnesení 090/03/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje prodej pozemku p.p.č. 96 v k.ú.
Bláhov, o výměře 54 m², manželům Dickovým za částku 15 Kč/m², celkem tedy za
částku 810,- Kč.
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
9) Příspěvek pro SDH Velké Březno
Předsedající sdělil přítomným, že tento příspěvek na provoz SDH Velké Březno
poskytuje obec každý rok, neboť tato jednotka jezdí jako první na výjezdy do našich obcí
a navrhl jako každý rok částku 30.000,- Kč.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli zásadní připomínky ani námitky.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 100/03/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje příspěvek ve výši 30.000,- Kč pro
SDH Velké Březno.
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
10) Dotace pro spolek Opora Roudnice nad Labem
Místostarosta sdělil, že spolek Opora, kterému byl zastupitelstvem obce schválen dar, by
chtěl částku 2.000,-- Kč jako dotaci a o dotaci si také zažádal. Jedná se pouze o jinou
smlouvu, částka zůstává stejná.
Rozprava:
Zastupitelé:
Ing. V. Choura - pokud budeme chtít přijmout nové usnesení, musíme zrušit staré.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 111/03/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny zrušuje usnesení č. 120/02/2015 o poskytnutí
finančního daru spolku OPORA Roudnice n.L.
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení 110/03/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje dotaci ve výši 2.000,- Kč pro spolek
OPORA Roudnice nad Labem a pověřuje starostu obce Ladislava Ptáčka jejím
podpisem.
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
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11) Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
J. Hála - sdělil, že dotace na výstavbu dětského hřiště nebyla předělena a že v červnu na
jednání zastupitelstva by se mělo projednat, jestli si jej nevybudujeme sami.
J. Dobiáš - na OÚ bylo zpronevěřeno 1,5 milionu korun, soud odsoudil podezřelou za
800 tisíc a se zbytkem odkázal obec na občansko-právní soud. Připojila se obec
nebo ne?
Mgr. V. Kavan - celkovou škodu vyčíslila Policie ČR a obec se s ní připojila k trestnímu
řízení. U soudu bylo prokázáno 805 tisíc jako škoda a na zbylou částku nemá obec
žádné doklady. Ostatní je věcí právníků. Takhle z hlavy se nedá přímo odpovědět.
J. Dobiáš - výkaz FIN2-12 dostávám s měsíčním zpožděním, chci ho mít prvního
v měsíci.
J. Hála - výkaz nedostáváte s měsíčním zpožděním, ale ihned po provedené kontrole
správnosti a po podpisu starostou obce. Prvního jí posílat nebudeme.
12) Dotazy, připomínky a podněty občanů
Občané neměli připomínky ani návrhy

IV. ZÁVĚR
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast na jednání zastupitelstva.

Zápis byl zhotoven dne 04. 06. 2015.
Ladislav Ptáček v.r.
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Lukáš Ptáček v.r.…..................................

Mgr. Václav Kavan v.r..............................
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