Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 02/2015,
konaného dne 02.04. 2015
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno
bylo v 19:10 hodin.
Omluveni:
Neomluveni:
Přítomni:
Ladislav Ptáček
Jaroslav Hála
Dagmar Mužíková
Josef Dobiáš
Zdeněk Pinc
Lukáš Ptáček

Ing. Václav Choura

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. Ze začátku
jednání zastupitelstva se omluvil Ing. Václav Choura.
Zasedání se účastnilo 9 občanů.
Zapisovatelem byl určen Jaroslav Hála.
II. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:
Předsedající předložil návrh, aby ověřovateli zápisu byli p. Zd. Pinc a p. Jiří Frk.
Hlasování: pro: 6

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: v minulém zápisu chybí diskuze p. Antoška s p. Pincem ohledně měření dřeva
na m² a m³ a dále chybí článek p. D. Tauscheho, který chtěl, aby byl jeho článek přílohou
zápisu.
Z. Pinc: uvedl, že s p. Antoškem míry dřeva probrali po jednání před úřadem.
J. Hála: uvedl, že p. Tauschemu byl OÚ zaslán e-mail, kde mu bylo vysvětleno, že jeho
článek nebude přílohou zápisu, protože nebyl předmětem projednání zastupitelstva a ani
zastupitelé ani občané nevěděli co článek obsahuje, neboť p. Tausche jej předal na úplném
závěru jednání. Dále uvedl, že článek vyšel v Homolském občasníku.
Poté dal předsedající hlasovat o tom, zdali se bude zápis z jednání předešlého
zastupitelstva měnit.
Hlasování: pro: 1 (Dobiáš),

proti: 4

zdržel se: 1 (Ladislav Ptáček)

Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva nebude měněn.
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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 12. bod programu byla zařazena Žádost spolku
OPORA Roudnice nad Labem o finanční příspěvek. Jako důvod zařazení uvedl, že
žádost přišla dva dny před jednáním zastupitelstva.
Předsedající dal hlasovat o tom, zda-li má být uvedený bod zařazen do programu jednání
zastupitelstva.
Hlasování: pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

Program zasedání je následující:
1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění uložených úkolů z minulých jednání zastupitelstva
3. Zpráva o kontrole finančního výboru
4. Rozpočtové opatření č. 1/2015
5. Projednání Zásad pro schvalování služebnosti
6. Smlouva o dílo s firmou Ekoles-Projekt s.r.o.
7. Projednání výše odměn neuvolněných zastupitelů
8. Prodej pozemku p.p.č. 80 v k.ú. Bláhov
9. Prodej pozemku p.p.č. 96 v k.ú. Bláhov
10. Prodej pozemku p.p.č. 533 v k.ú. Suletice
11. Úkol pro kontrolní výbor
12. Projednání žádosti spolku Podpora o finanční dar
13. Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
14. 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.
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3) Zpráva finančního výboru o stavu finančních prostředků Obce Homole u Panny
k 31.12.2014
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru p. D. Mužíkové, která seznámila
přítomné s provedenou kontrolou a stavem finančních prostředků Obce Homole u Panny
k 31.12.2014 a to na běžných, spořících i úvěrových účtech obce.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
Ing. P. Antoško: neměli být sumy uváděné na úvěrových kontech v mínusu?
J. Hála: bylo čteno, že se jedná o úvěrový účet a tak je zřejmé, že uváděná čísla jsou
mínusová neboť se jedná o úvěry
Návrh usnesení 030/02/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny bere na vědomí zprávu finančního výboru o kontrole
finančních prostředků obce k 31.12.2015.
Hlasování: pro: 6

proti:0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
4) Rozpočtové opatření č. 1/2015
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru, která sdělila jakých finančních
prostředků se RO týká.
J. Hála doplnil, že se jedná pouze o administrativní převod peněz mezi položkami. Dále
seznámil přítomné, že ve výdajové části je částka -10 tisíc Kč, která je vratkou za volby
v roce 2014, ale byla vyúčtována až v roce 2015.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 040/02/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2015
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1 (Dobiáš)

Usnesení bylo přijato.
Na jednání zastupitelstva se v průběhu projednávání tohoto bodu dostavil i Ing. V.
Choura
5) Zásady pro schvalování služebnosti
J. Hála seznámil přítomné s tím, že podle těchto zásad se budou vyřizovat služebnosti
(věcná břemena na obecních pozemcích) a že za tyto služebnosti bude jednorázový
poplatek.
Rozprava:
Zastupitelé:
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Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
Ing. P. Antoško: týká se služebnost i sítí vedených vzduchem?
J. Hála: Toto se neřešilo, ale zjistíme zda-li ano nebo ne.
L. Jirásek: bude se za to platit? Není to zbytečné?
J. Hála: Tyto zásady mají skoro všechny obce a příjem za jednorázové poplatky je
příjmem obce za to, že má omezenou možnost manipulace s pozemkem.
Návrh usnesení 050/02/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje Zásady pro zřizování služebnosti
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1(Dobiáš)

Usnesení bylo přijato.
6) Projednání smlouvy o dílo s firmou Ekoles-Projekt s.r.o.
Předsedající sdělil, že tato firma se zabývá zpracováním lesního hospodářského plánu a
zpracovala pro obec i ten, který je platný v součané době. LHP musí mít obec ze zákona a
tak je pro, aby i ten další zpracovala tato firma.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 060/02/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavření smlouvy o dílo – vypracování
lesního hospodářského plánu na roky 2017 – 2026 s firmou Ekoles-Projekt s.r.o. a
pověřuje starostu obce Ladislava Ptáčka jejím podpisem.
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato
7) Projednání zvýšení odměn neuvolněných zastupitelů
J. Hála seznámil přítomné s tím, že došlo k novelizaci Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
podle kterého lze zvýšit odměny neuvolněných zastupitelů. Uvolněným zastupitelům se
odměny zvedly automaticky a u neuvolněných musí o jejich zvýšení rozhodnout
zastupitelstvo. Dále seznámil přítomné s tím, o jakou částku se odměny mohou zvýšit.
Rozprava:
Zastupitelé:
L. Ptáček: nejedná se o nijak vysokou zátěž a tak bych odměny zvedl.
J. Dobiáš: Jsem proti a v případě, že se bude návrh na zvednutí odměn dávám protinávrh
na usnesení zastupitelstva, aby se odměny nezvedaly.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
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Návrh usnesení 070/02/2015:
Protinávrh usnesení zastupitele J. Dobiáše:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny neschvaluje navýšení odměn neuvolněných
zastupitelů.
Hlasování: pro: 1 (Dobiáš)

zdržel se: 6

proti: 0

Usnesení nebylo přijato.
Návrh usnesení starosty obce:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje navýšení odměn neuvolněných
zastupitelů a to:
místostarosta
13.172,- Kč
předseda výboru
1.573,- Kč
člen výboru
1.252,- Kč
zastupitel
476,- Kč
Hlasování: pro: 5

proti: 1(Dobiáš)

zdržel se: 1(Pinc)

Usnesení bylo přijato

8) Prodej pozemku p.p.č. 80 v k.ú. Bláhov
Starosta obce seznámil přítomné s tím, že se jedná o malý pozemek, který je v současné
době nevyužívaný a byl projeven zájem jej odkoupit.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 080/02/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 80 v k.ú.
Bláhov
Hlasování: pro:6

proti: 0

zdržel se: 1 (Dobiáš)

Usnesení bylo přijato
9) Prodej pozemku p.p.č. 96 v k.ú. Bláhov
Starosta seznámil přítomné, se záměrem obce prodat uvedený pozemek, neboť majitel
sousedního pozemku jednoznačně odmítl prodat byť jen část své parcely a na hranici
pozemků je pouhých 90 cm jako průchod, což neumožňuje žádnou jinou manipulaci
přilehlými pozemky.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
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Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 090/02/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 96 v k.ú.
Bláhov
Hlasování: pro:6

proti: 0

zdržel se: 1 (Dobiáš)

Usnesení bylo přijato
10) Prodej pozemku p.p.č. 533 v k.ú. Suletice
Předsedající sdělil přítomným, že se jedná o malý pozemek uprostřed cizích pozemků.
Obec na něj nemá žádný přístup a jeho vlastnictví je bezpředmětné.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli zásadní připomínky ani námitky.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 100/02/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje záměr prodeje pozemku p.p.č. 533 v k.ú.
Suletice
Hlasování: pro:7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato
11) Úkol pro kontrolní výbor
J. Hála sdělil, že vzhledem k dlouhodobým diskuzím a neustálým dotazům navrhuje, aby
obsah smluv o těžbě dřeva v drobném (samovýroba) a postup OÚ v případě smlouvy č.
05/2014 prověřil kontrolní výbor, jako orgán, který kontroluje postupy OÚ.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš: už uplynula lhůta 30ti dnů a tak je zbytečné věc řešit, protože jí bude řešit
někdo jiný.
J. Hála: Myslím si, že není vůbec zbytečné, aby kontrolní výbor prověřil postup OÚ.
Lad. Ptáček: Navrhuji kontrolu provést do 30.09.2015.
J. Dobiáš: souhlasím s kontrolou, ale nesouhlasím s termínem do 30.09.2015, chci aby
kontrola byla provedena do 30ti dnů a to dle § 82 z.č. 128/2000 Sb..
Mgr. V. Kavan: Úkol pro kontrolní výbor nemá nic společného se lhůtami uváděnými
v z.č. 128/2000 Sb. A zastupitelstvo si může určit lhůtu podle sebe.
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Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 110/02/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny ukládá kontrolnímu výboru provést kontrolu smluv
o těžbě dřeva a dále provést kontrolu postupu obce v případě smlouvy č. 05/2014 a to do
30.09.2015.
Hlasování: pro:6

proti: 1 (Dobiáš)

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato
12) Projednání žádosti o finanční příspěvek spolku Opora Roudnice nad Labem
Starosta obce sdělil, že žádost spolku byla na OÚ doručena v polovině března, ale nebyla
konkrétní a tak požádal spolek o sdělení, o které občany naší obce se stará. Na toto byla
doručena odpověď, kterou na jednání přečetl a z které vyplývá, že poskytují služby p.
Háskové a v případě zájmu jsou schopni poskytovat své pečovatelské služby i dalším
občanům. Vzhledem k tomu, že se sám přesvědčil, že za p. Háskovou jezdí pečovatelka,
navrhuje poskytnout peněžní dar ve výši 2.000,- Kč.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné připomínky ani dotazy.
Občané:
Ing. P. Antoško: Nešlo by nějaké materiály k tomuto spolku rozšířit mezi občany, kteří
by mohli tyto služby využívat?
J. Hála: Ano, podklady si vyžádáme a dáme je na internetové stránky obce a pokusíme se
je zveřejnit i jinak.
Návrh usnesení 120/02/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje poskytnutí peněžitého příspěvku spolku
OPORA Roudnice nad Labem a to ve výši 2.000,- Kč.
Hlasování: pro:7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato
13) Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
J. Dobiáš: Ať p. Pinc opět vysvětlí míry uvedené v ceníku dřeva.
Zd. Pinc: je to míra a už to bylo probráno.
14) Dotazy, připomínky a podněty občanů
L. Jirásek: SI soustava jednotek je pouze jedna a ať si jí p. Pinc nastuduje.
Ing. P. Antoško: Proč nejsou zveřejňované podklady k jednání zastupitelstva?
J. Hála: Webové stránky se postupně upravují a je možné, že časem se budou zveřejňovat i
podklady k jednání zastupitelstva, ale nyní bohužel ne.
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Mgr. V. Kavan: Uvedl, že musí reagovat na článek, který zveřejnil p. L. Jirásek a ve kterém
uvedl, že p. Mgr. V Kavan prohlásil k diskuzi o zateplení bytovek, že to místní blbci schválí.
Prohlásil, že toto se nezakládá na pravdě, neboť by si nedovolil urážet kolegy zastupitele a
pokud bude třeba, má na to, že nic takového neřekl svědky.

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

Zápis byl zhotoven dne 11. 04. 2015.
Ladislav Ptáček v.r.
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Pinc .................................
Jiří Frk………...............................
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