Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 07/2016,
konaného dne 08. 12. 2016
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno
bylo v 19:15 hodin.
Omluveni:
Neomluveni:
Přítomni:
Ladislav Ptáček
Ing. Václav Choura
Dagmar Mužíková
Zdeněk Pinc
Josef Dobiáš
Lukáš Ptáček
Jaroslav Hála

I. ZAHÁJENÍ
Řádné zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny zahájil starosta Ladislav Ptáček, který
konstatoval, že je přítomno 7 zastupitelů a zasedání je tedy usnášení schopné. Zasedání se
účastnili 4 občané.
Zapisovatelem byl určen Jaroslav Hála.
II. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:
Předsedající předložil návrh, aby ověřovateli zápisu byli p. Lukáš Ptáček a sl. Ilona Hálová
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
III. PŘIPOMÍNKY K ZÁPISU Z USTANOVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ:
Předsedající vznesl dotaz, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
J. Dobiáš: Na minulém jednání zastupitelstva jsem měl připomínku k zápisu ze září a ani
v minulém zápise není uvedeno, kde jsou vedeny dluhy na nájemném. V jaké výši a od koho
jsou.
J. Hála: Již v původním zápisu ze září je uvedeno, že dluhy jsou vedeny v účetnictví obce a
nikoliv ve výkazu FIN2-12M. Lépe nejde otázka zodpovědět. Přijďte na OÚ a účetní Vám
ukáže kde a jak jsou dluhy evidovány. Na to, v jaké výši jsou dluhy a čí se p. Jirásek neptal,
to si rozvíjíte Vy a nyní není nikdo schopen Vám odpovědět.
J. Dobiáš: Dobře, to znamená, že když přijdu na OÚ, paní účetní mi to řekne.
L. Ptáček: Samozřejmě, stačí se zeptat.
Po této diskuzi byl zastupitel Dobiáš dotázán, jestli mu tato odpověď a nabídka vysvětlení
postačuje nebo žádá dále o doplnění zápisu. Zastupitel sdělil, že mu toto sdělení stačí a
doplnění nepožaduje.
J. Dobiáš: V zápisu z minulého zastupitelstva není přesně popsaná diskuze ke Zprávě
finančního výboru, tato proběhla jinak a žádám o zapsání, jak to skutečně bylo. Jedná se o
bod č. 4
J. Hála: Diskuze je popsaná.
Hlasování o doplnění minulého zápisu z jednání zastupitelstva o diskuzi k bodu č. 4
Pro: 1 (Dobiáš)
Proti: 2 (Hála, Lukáš Ptáček)
Zdrželi se:4
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Zápis z posledního jednání zastupitelstva se nebude měnit.
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.
1. Předsedající navrhl zařadit do programu jednání bod „ Odměny pro p. Evu Struhárovou
st. a Hanu Hálovou“
Hlasování: Pro: 6 Proti: 0
Zdržel se: 1 (Dobiáš)
Bod byl zařazen do programu jednání.
2. J. Dobiáš navrhl stažení bodu č. 4 – Projednání Návrhu rozpočtu na rok 2017
z programu jednání, neboť podklady pro jednání obdržel pozdě.
J. Hála: Minulý týden Vám volal starosta obce, že na OÚ máte podklady k zasedání
zastupitelstva a tyto podklady Vám doručil, protože jste neměl cestu na úřad. Takže
pokud to chápu, nedostal jste zprávu FV a KV. To jediné, smlouvy a vše ostatní jste
obdržel. Pokud myslíte Zprávu finančního výboru, tak tuto jste nemohl obdržet 7 dní
před zasedáním, protože FV jednal dne 02. 12. 2016. Krom toho Jednací řád obce
umožňuje poskytnout podklady k jednání i později, pokud je to odůvodněné a toto
odůvodněné bylo. Za další, FV netvoří návrh rozpočtu, pouze doporučí nebo
nedoporučí zastupitelstvu jeho přijetí.
Hlasování: Pro: 1(Dobiáš)
Proti: 6
Zdržel se: 0
Bod č. 4 nebude stažen z programu jednání zastupitelstva.

3. Ladislav Ptáček požádal o stažení bodu č. 10 – Prodej pozemku p. č. 84 v k. ú.
Bláhov, neboť jak bylo zjištěno, není z mapových podkladů jasné, jestli pozemek
nezasahuje do obecní cesty. Z tohoto důvodu se musí nechat nejprve zaměřit a až
potom budeme jednat o jeho prodeji.
Hlasování: Pro: 7 Proti: 0
Zdržel se: 0
Bod č. 10 byl stažen z programu jednání zastupitelstva.

Program zasedání je následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Schválení programu jednání
Kontrola plnění uložených úkolů z minulých jednání zastupitelstva
Rozpočtový výhled do roku 2021
Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017
Zpráva kontrolního výboru
Příkazní smlouva s fa Tsunami Litoměřice
Smlouva o zimní údržbě s fa Dušek
Příspěvek pro MŠ Velké Březno
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9. Příspěvek pro Kasuga z.s. Velké Březno
10. Odměna pro p. Evu Struhárovou st. a Hanu Hálovou
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: 1(Dobiáš)

Program jednání byl přijat.

2) Kontrola plnění uložených úkolů z minulých zasedání zastupitelstva.
Předsedající uvedl, že na minulých jednáních nebyly uloženy žádné úkoly.

3) Rozpočtový výhled do roku 2021
Místostarosta vysvětlil, že výhled je vytvořen s ohledem na současnou situaci a pokud by
se ekonomická situace státu nebo obce měnila, může zastupitelstvo kdykoliv změnit i
výhled.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš: Jak vidím, chcete splácet dluh na zateplení bytovek z uspořených peněz.
V minulosti bylo sděleno, že se bude hradit z nájemného v bytovkách. Ten pán, který to
řekl, tady není, ale řekl, že všechny peníze z nájmů půjdou na splácení dluhu. Takto
budou zase ochuzeny ostatní místní části.
J. Hála: To, co bylo sděleno o splátkách v minulém období si nepamatuji, ale nyní je
v každém RO napsáno, že splátky úvěru budou hrazeny z uspořených financí z minulých
roků. Krom jiného, jsou v těchto financích i ušetřené peníze z nájmů.
Občané:
D. Tausche: Chtěl bych říci, že to co tady řekl p. Dobiáš je svatá pravda a Vy si
nepamatujete nic, co tady slíbíte.
J. Hála: p.Tausche, Vy si také pamatujete pouze to co chcete, víc k tomu nemám co říct.
Návrh usnesení 030/07/2016:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje rozpočtový výhled do roku 2021
Hlasování: pro: 6 proti: 1 (Dobiáš)
Usnesení bylo přijato

zdržel se: 0

4) Návrh rozpočtu na rok 2017
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru p. Dagmar Mužíkové, která
přečetla zápis finančního výboru k návrhu rozpočtu obce na rok 2017. FV doporučil
zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2017 přijmout.
Poté dostal slovo místostarosta, který uvedl, že rozpočet je navržen obdobně jako
rozpočet na rok 2016, ačkoliv to se státním rozpočtem vypadá dobře. Dále uvedl, že
pokud budou nějaké finance navíc, použijí se na splátky úvěru nebo na nový územní plán.
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Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš: V e zprávě FV je napsáno, že jste vznesli dotazy. Chci vědět jaké.
D. Mužíková: Při projednání návrhu jsme zjistili, že rozpočet je stanoven stejně jako
vloni, potom se ptaly na investice jako dětské hřiště, obecní lesy a podobně.
Občané:
D. Tausche: Chtěl bych se zeptat, Návrh rozpočtu byl vyvěšen ve velkém předstihu, ale
nebyla k tomu žádná prováděcí zpráva a výbor jednal 02.12.2016 tedy asi 4 dny před
schůzí. Když jsem si žádal materiály na OÚ, nedostal jsem je. Proč? Proč by je občané
nemohli dostat v předstihu?
J. Hála: Vy jste tady nebyl, ale pro upřesnění: Návrh rozpočtu vytváří Obecní úřad, FV
k němu může přijmout pouze stanovisko. Buď jej doporučí, nedoporučí, nebo bude mít
připomínky. Na Návrh rozpočtu to nemá vliv.
D. Tausche: FV k tomu může mít mraky připomínek a občané chtějí vědět co se děje.
Z tohoto rozpočtu se nikdo nic nedoví. Jsou to suchá čísla. Například v lesích jste navýšili
rozpočet o 400 tisíc. To jste vloni říkali, že je potřebujete na okousané stromečky. Ty
měly být podle loňského jednání zasázené letos.
H. Hála: To je přesně ono, pamatujete si pouze to, co chcete. Tady na schůzi bylo řečeno,
že máme výjimku do roku 2020 a ještě p. Dobiáš se chtěl na okousané stromečky jít sám
osobně podívat. Najednou si nepamatujete, že se to tady projednávalo?
D. Tausche: Já si pamatuji, že to mělo být hotovo letos.
Návrh usnesení 040/07/2016
Zastupitelstvo obce Homole u Panny bere na vědomí Zprávu finančního výboru
Hlasování: pro: 6 proti: 0
Usnesení bylo přijato

zdržel se: 1 (Dobiáš)

Návrh usnesení 041/07/2016:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje rozpočet obce na rok 2017
Hlasování: pro: 6
proti: 0
Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 1 (Dobiáš)

5) Zpráva kontrolního výboru
Předsedající předal slovo předsedovi kontrolního výboru Ing. V. Chourovi, který seznámil
přítomné s provedenou kontrolou půjčky z FRB a konstatoval, že půjčka byla využita
v souladu s opatřením obce č. 1/2011 o poskytování půjček.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš: Kolik bylo půjčeno půjček a proč se nezkontrolovaly všechny?
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Ing. V. Choura: Ano kontrolována byla pouze tato půjčka, ale kontrolují se půjčky hotové
a není problém kontrolovat všechny.
J. Dobiáš: Není to málo? Neměly by být zkontrolovány všechny půjčky?
J. Hála: Měly, ale ve smlouvě je uvedeno, že žadatel má jeden rok na využití půjčky,
proto lze kontrolu provést až po roce. Dřív ji lze provést, pouze pokud žadatel uvede, že
s kontrolou souhlasí, protože půjčku již využil.
J. Dobiáš: Tak to chce zkontrolovat i dřívější půjčky, všechny půjčky do roku 2015 byly
zkontrolovány?
Ing. Choura: Nebyly
Lad. Ptáček: Jistě, zkontrolujeme půjčky několik let zpětně.
J. Dobiáš: No to ne, co bylo, bylo, to jsou staré půjčky.
Občané:
Neměli zásadní dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení 050/07/2016:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny bere na vědomí zprávu kontrolního výboru
Hlasování: pro: 6
proti: 0
Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 1 (Dobiáš)

6) Příkazní smlouva s firmou Tsunami Litoměřice
Předsedající seznámil přítomné s tím, že na minulém jednání zastupitelstva se dohodla
příprava Příkazní smlouvy s firmou Tsunami Litoměřice pro podání a vyřízení dotace na
nový územní plán. Smlouvu všichni obdrželi a tak se k ní mohou vyjádřit.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli dotazy ani připomínky
Občané:
D. Tausche: Kdo zadává ÚP, Velké Březno?
J. Hála: ano
D Tausche: Ještě bych se chtěl zeptat : Tsunami jsme dali 140 tisíc, kdybychom jí nebrali,
mohlo by být krásné hřiště. Nebudete na to reagovat? Nebude se oslovovat jiná firma..
J. Hála Nemáme k tomu co říci.
D.Tausche: Takže 200 tisíc a plná spokojenost
J. Hála: Ano, mohl jste za ty roky sehnat jinou firmu, která by to udělala za 5 tisíc a bylo
by to
L. Jirásek: Co ta firma udělala? Četl jsem, že dotace na dětská hřiště nejsou a kdo o ně
žádá je podvodník.
L. Ptáček: Dotace byly, pouze jsme je nedostali
L. Jirášek: Když se o tom bavíme, ty houpačky koupila Tsunami?
J. Hála: Ne, to kupovala obec sama. Pro všechny uvedu: Tsunami nezajišťovala zateplení
bytovek ani obecního úřadu stejně jako výběr houpaček a ani nezajišťovala výběr kotle.
Stejně tak nebude dělat územní plán. Tsunami nám zajišťuje zpracování žádosti a
ostatních podkladů pro dotaci. Se samotnými pracemi nemá nic společného. Např. při
výměně kotle se do výběrového řízení přihlásil člověk z Děčína a vyhrál. S tímto nemá
Tsunami nic společného.
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Návrh usnesení 060/07/2016:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje příkazní smlouvu s firmou Tsunami
Litoměřice a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování: pro: 6
proti: 1 (Dobiáš)
Usnesení bylo přijato

zdržel se: 0

7) Smlouva na zimní údržbu komunikací s firmou Dušek
Předsedající uvedl, že tato smlouva je stejná jako vloni a zastupitelé ji obdrželi.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli dotazy ani připomínky
Občané:
Neměli dotazy ani připomínky
Návrh usnesení 070/07/2016:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavření smlouvy na zimní údržbu
komunikací s firmou Dušek a pověřuje starostu obce jejím podpisem.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
Usnesení bylo přijato

zdržel se: 0

8) Příspěvek pro MŠ Velké Březno
Předsedající uvedl, že do Mateřské školky ve Velkém Březně chodí opět naše děti a tak by
bylo vhodné peníze poskytnout. Vždyť obdobně jsme přispívali i do MŠ Třebušín. Navrhl
částku 3.000,-- Kč.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli dotazy ani připomínky
Občané:
Neměli dotazy ani připomínky
Návrh usnesení 080/07/2016:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje poskytnutí příspěvku pro MŠ Velké
Březno a to ve výši 3.000,-- Kč.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
Usnesení bylo přijato

zdržel se: 0

9) Příspěvek pro Kasuga z.s. Velké Březno
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Předsedající uvedl, že klub žádá a příspěvek na dopadovou žíněnku stejně jako na jaře.
Jedná se o to, že klub začíná fungovat ve dvou obcích a aby nemuseli neustále uklízet
žíněnky, žádají o příspěvek. Sám doporučil příspěvek na koupi dopadové žíněnky ve výši
7.010,-- Kč schválit a peníze poskytnout.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli dotazy ani připomínky
Občané:
Neměli dotazy ani připomínky
Návrh usnesení 090/07/2016:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 7.010,-Kč na nákup dopadové žíněnky pro Kasuga z.s. Velké Březno.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
Usnesení bylo přijato

zdržel se: 0

10) Odměna pro p. Evu Struhárovou st. a Hanu Hálovou
Předsedající uvedl, že se jedná o odměnu za to, že obě chodí gratulovat k životním
jubileím. Navrhl odměnu 3.000,-- Kč čistého pro každou z nich.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli dotazy ani připomínky
Občané:
Neměli dotazy ani připomínky
Návrh usnesení 100/07/2016:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje odměnu pro p. Evu Struhárovou st. a
Hanu Hálovou ve výši 3.000,-- Kč čistého pro každou z nich.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
Usnesení bylo přijato

zdržel se: 0

11) Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
J. Dobiáš: Zažádal jsem si o smlouvu s účetní a třikrát mi bylo na obci řečeno, že není.
Chtěl bych to do zápisu.
Lad. Ptáček: Vy jste chtěl nejdřív smlouvu a pak další věci, bohužel nemáme na starosti
jen Vás. V pátek 16. 12. 2016 bude smlouva i s dodatky a výpisy dotace připravena.
12) Dotazy, připomínky a podněty občanů
I. Hálová: Protože je prosinec, chtěla bych se zeptat p. Dobiáše co pro obec za celý rok
udělal? Chtěla bych vidět nějaký výsledek.
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J. Dobiáš: Chtěl bych vidět výsledek Váš. Jinak zajistil jsem, aby byla zimní údržba ze
Suletic do Býňova, zajistil jsem, aby tam udělali nový potah na silnici, to jsem všechno
zajistil já. Přivezl jsem materiál na zpevnění obecní cesty a co ještě? To všechno
zadarmo.
I. Hálová: to není zadarmo, berete odměnu zastupitele.
J. Dobiáš: Vy jste jako Váš otec, myslíte, že si jí nechávám? Tak se zřekněte těch 3 tisíc
odměny, kterou jste dostala.
I. Hálová: Já beru odměnu? Ráda bych jí brala za to, co pro obec dělám.
D. Tausche: Co se plánuje s obecními cestami, jsou v dezolátním stavu.
Lad. Ptáček: Plánujeme průběžné opravy, ale cesty, které patří SÚS neovlivníme.

IV. ZÁVĚR
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast na jednání zastupitelstva, popřál všem
šťastné Vánoce a Nový rok a jednání ukončil.
Zápis byl zhotoven dne 14. 12. 2016.
Ladislav Ptáček v.r.
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Lukáš Ptáček

…..................................

Ilona Hálová

....................................
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