Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 05/2015,
konaného dne 10. 09. 2015
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno
bylo v 18:45 hodin.
Omluveni:
Neomluveni:
Přítomni:
Ladislav Ptáček
Ing. Václav Choura
Jaroslav Hála
Dagmar Mužíková
Zdeněk Pinc
Josef Dobiáš

Lukáš Ptáček

-

I. ZAHÁJENÍ
Řádné zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny zahájil starosta Ladislav Ptáček, který
konstatoval, že je přítomno 5 zastupitelů a zasedání je usnášení schopné. Zasedání se účastnili
4 občané.
Zapisovatelem byl určen Jaroslav Hála.
II. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:
Předsedající předložil návrh, aby ověřovateli zápisu byli p. Zdeněk Pinc a p. Ing. Pavel
Antoško
Hlasování: pro: 5

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 podal návrh na zařazení bodu jednání – Převod části nemovitosti č.p. 9 v obci
Homole u Panny manželům Jiřímu a Miladě Říhovým.
Předsedající dal hlasovat o vložení dalšího bodu programu jednání zastupitelstva.
Hlasování: pro: 5 proti: 0

zdržel se: 0
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Program jednání byl přijat.

Program zasedání je následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Schválení programu jednání
Kontrola plnění uložených úkolů z minulých jednání zastupitelstva
Rozpočtové opatření č. 03/2015
Zpráva kontrolního výboru
Schválení záměru prodeje pozemku p.č. 35 v k.ú. Lhota pod Pannou
Projednání OZV č. 2/2011
Darování části nemovitosti č. 9 v obci Homole u Panny manželům Jiřímu a Miladě
Říhovým
8. Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
9. Dotazy, připomínky a podněty občanů
Předsedající dal hlasovat o navrženém programu zasedání:
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Program jednání byl přijat.
Během schvalování programu jednání zastupitelstva se dostavil zastupitel Josef Dobiáš
2) Kontrola plnění uložených úkolů z minulých zasedání zastupitelstva.
Předsedající uvedl, že úkoly uložené na předcházejících jednáních zastupitelstva jsou
součástí programu zasedání a to pod body č. 4 a 6.
3) Rozpočtové opatření č. 03/2015
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru p. D. Mužíkové, která přečetla
zápis ze zasedání FV, který obsahoval i důvody RO.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš: požádal o zaslání zápisu z jednání FV
L. Ptáček: bude v pondělí zaslán
Občané:
Neměli dotazy ani připomínky
Návrh usnesení 030/05/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje Rozpočtové opatření 03/2015
Hlasování: pro: 5

proti:

zdržel se: 1 (Dobiáš)

Usnesení bylo přijato.

4) Zpráva Kontrolního výboru
Předsedající předal slovo předsedovi kontrolního výboru, který přečetl zprávu KV
týkající se smluv na prodej dříví v drobném a kontroly postupu obecního úřadu v případě
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smlouvy na těžbu dříví číslo 5/2014. Poté předseda KV přečetl vyjádření starosty obce
k uvedené zprávě.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš: Pane Choura, Vy si ve zprávě protiřečíte, neboť zde píšete, že na pilu Janouš
bylo dodáno 140 m³ dřeva v letech 2011 až 2013.
Z. Pinc: Pane Dobiáši, ale to souhlasí, my jsme dřevo neprodávali, ale dodávali na pilu a
zde nám ho řezali na oplocenky. V roce 2014 došlo pouze k vzájemnému vyúčtování.
J. Dobiáš: Jak je možné, že bylo dřevo dáno na pilu a kdo o tom věděl?
Z. Pinc: Veškeré dřevo dodané na pilu je zanesené v číselnících. Např. v roce 2011 to
bylo cca 66 m³.
J. Dobiáš: Proč nemám smlouvy o dodání dřeva, když jsem si o ně zažádal?
J. Hála: Existuje pouze jedna smlouva a to č. 5/2014 a dohoda mezi obecním úřadem a
Pilou Janouš. Nic jiného není a oba dokumenty jste již obdržel.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 040/05/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje zprávu kontrolního výboru o
kontrole smluv o prodeji dříví v drobném a zprávu o kontrole postupu obce
v případě smlouvy č. 5/2014
Hlasování: pro: 5

proti: 1 (Dobiáš)

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.

5) Záměr prodeje pozemku p. č. 35 v k. ú. Lhota pod Pannou
Předsedající uvedl, že se jedná o pozemek, který má výměru 53 m², tvoří příjezd
k rodinnému domu a obec tento pozemek v žádném případě nijak nevyužije.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli připomínky ani námitky
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 050/05/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 35 v k.
ú. Lhota pod Pannou o výměře 53 m² a za cenu 795,-- Kč.
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato
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6) Projednání Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011
Předsedající uvedl, že se jedná o změnu přílohy OZV č. 2/2011 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství, kde se mění pouze číslo pozemku 68 na 68/1 v k. ú.
Suletice. Samotná vyhláška i zbylé části přílohy zůstávají beze změn.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 060/05/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje změnu přílohy OZV č. 2/2011 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství a to v části, kde je uveden
pozemek p. č. 68 na pozemek p. č. 68/1 v k. ú. Suletice. Samotná vyhláška a ostatní
části přílohy zůstávají beze změn.
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
7) Darování části nemovitosti č.p. 9 v Homoli u Panny manželům Jiřímu a Miladě
Říhovým
Předsedající uvedl, že se jedná o část domu na parcele p. č. 94 v k. ú. Homole u Panny.
Nepodařilo se zjistit, jak je možné, že nemovitost teda její část vlastní obec a pozemek
pod ní patří manželům Říhovým. Pokud je známo, obec nikdy dům ani pozemky
nevlastnila. Jako nejpřijatelnější se dle právníků jeví nemovitost darovat, neboť dar
odpovídá nové úpravě občanského zákoníku, kdy majitel pozemku je zároveň i majitelem
nemovitosti.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 070/05/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje převod části nemovitosti č. p. 9
v obci Homole u Panny na manžele Jiřího a Miladu Říhovy a pověřuje starostu obce
podpisem darovací smlouvy.
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
8) Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
Ing. V. Choura: Já mám dotaz na p. Dobiáše, proč Sdružení nezávislých kandidátů místních
částí Homolska ještě nezačalo plnit svůj volební program?
J. Dobiáš: Protože jsme pane Choura aktivní blbci, co Vám mám na to víc říc.
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Ing. V. Choura: Já jen, že máte v programu, projekt, na který může obec žádat o evropské
peníze.
J. Dobiáš: Já jsem začal dělat dětské hřiště, ale vzdal jsem se toho, když to začala dělat. P.
Mužíková. Začal jsem dělat vodu, ale tu tady začali opracovávat. Pomník v Suleticích o tom
se mluví už řadu let a bude z něj kulturní památka. Tak co po nás ještě chcete?
J. Dobiáš: Pane Choura, vy ve svém článku v Homolském občasníku píšete, že jsme udělali
na voliče volební podvod. Můžete mi říc jaký volební podvod?
Ing. V. Choura: Samozřejmě, zatím ho děláte, protože jste lidem naslibovali kdoví co.
Lad. Ptáček: Já mám dvě věci, jedna je to, co scháněl na obecním úřadu p. Dobiáš. Jedná se o
oznámení na Policii ČR, Obvodní oddělení Střekov, které on učinil a které se týká špatného
hospodaření s obecním majetkem. Za obecní majetek odpovídá starosta obce, takže je to
oznámení na mě.
J. Dobiáš: To není oznámení na starostu, ale na neznámého pachatele.
Lad. Ptáček: Druhá věc je, že jednáme s firmou, která nám provede odvodnění návsi
v Suleticích. V nejbližších dnech by jsme měli dostat nabídku a do zimy by to mělo být
hotové.
Z. Pinc: Obecní úřad vyvolal v červnu řízení s odborem životního prostředí na Magistrátu
města Ústí nad Labem ohledně stromků, které nám okousali hlodavci. Dostali jsme výjimku.
Jedná se o 4,5 ha porostu a škoda bude cca 400 tisíc. V létě byla kalamita, která nám pokácela
další porosty, které budeme muset také obnovit.
9) Dotazy, připomínky a podněty občanů
Občané neměli dotazy ani připomínky.

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

Zápis byl zhotoven dne 15. 09. 2015.
Ladislav Ptáček v.r.
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Pinc …..................................

Ing. Pavel Antoško .............................
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