Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 06/2015,
konaného dne 10. 12. 2015
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno
bylo v 19:25 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 7 zastupitelů a zasedání je usnášení schopné. Zasedání se
účastnilo 8 občanů.
Zapisovatelem byl určen Jaroslav Hála.
II. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:
Předsedající předložil návrh, aby ověřovateli zápisu byli p. Dagmar Mužíková a p. Mgr.
Václav Kavan
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 – v zápise chybí poslední reakce místostarosty k Suleticím, kdy jsem měl něco
porušit a já žádám, aby to bylo doplněno
Hlasování: pro: 1 (Dobiáš) proti: 5

zdržel se: 1 (Lukáš Ptáček)

Zápis 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.
Předsedající podal návrh na zařazení bodu jednání – Finanční příspěvek pro Základní školu
Velké Březno
D. Mužíková – navrhla zařadit zprávy finančního výboru o provedených kontrolách.
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Předsedající dal hlasovat o vložení dalších bodů programu jednání zastupitelstva:
Jako bod č. 10 Finanční dar pro ZŠ Velké Březno
Hlasování: pro: 7 proti: 0

zdržel se: 0

Bod byl zařazen do programu jednání
Jako bod č. 9 Zprávy kontrolního výboru
Hlasování: pro: 7 proti: 0

zdržel se: 0

Bod byl zařazen do programu jednání
Program zasedání je následující:
1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění uložených úkolů z minulých jednání zastupitelstva
3. Rozpočtové opatření č. 04/2015
4. Zmocnění starosty ke konci roku 2015
5. Schválení rozpočtu obce na rok 2016
6. Schválení strategie MAS Labské skály
7. Zpráva kontrolního výboru
8. Zprávy finančního výboru
9. Finanční dar pro MŠ Třebušín
10. Finanční dar pro ZŠ Velké Březno
11. Souhlas s převodem pozemku p. č. 6 a p. č. 62/1 v k. ú. Bláhov
12. Schválení smluv o zimní údržbě komunikací
13. Schválení půjčky FRB
14. Prodej pozemku p. č. 35 v k. ú. Lhota pod Pannou
15. Záměr prodeje pozemku p. č. 492 v k. ú. Doubravice
16. Odměna M. Hajné a E. Struhárové
17. Mimořádná splátka úvěru České spořitelně a.s.
18. Dotace na dětské hřiště
19. Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
20. Dotazy, připomínky a podněty občanů
Předsedající dal hlasovat o navrženém programu zasedání:
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Program jednání byl přijat.
2) Kontrola plnění uložených úkolů z minulých zasedání zastupitelstva.
Předsedající uvedl, že na minulých jednáních nebyly uloženy žádné úkoly.
3) Rozpočtové opatření č. 04/2015
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru p. D. Mužíkové, která přečetla
zápis z jednání FV, který obsahoval i odůvodnění rozpočtového opatření.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš: Menší příjem v rozpočtu na VPP je to, že by měli zkrácenou pracovní dobu?
J. Hála: Ne, jedná se o to, že původně bylo plánováno přijmout více VPP než bylo ve
skutečnosti přijato, a proto byly menší dotace ze SR.
J. Dobiáš: V lesním hospodářství 200.000 Kč již bylo provedeno nebo bude provedeno?
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J. Hála: Pokud myslíte příjmovou část, tak částečně již bylo provedeno a částečně bude,
neboť očekáváme ještě nějaké platby za dřevo.
J. Dobiáš: V bytovém hospodářství je navýšení 60 tisíc Kč. Co to je?
J. Hála: Jedná se o navýšené platby záloh na nájmy v obecních bytovkách
Občané:
Neměli dotazy ani připomínky
Návrh usnesení 030/06/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje Rozpočtové opatření 04/2015
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1 (Dobiáš)

Usnesení bylo přijato.
4) Zmocnění starosty obce ke schválení rozpočtového opatření ke konci roku, vztahující
se k rozpočtu 2015
Předsedající sdělil, že se jedná o stejné opatření jako na konci minulých let a toto opatření
umožňuje starostovi přijmout RO v případě, že budou překročeny závazné ukazatele
rozpočtu.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš: Obec očekává nějaké dotace nebo mimořádné platby, že se toto zmocnění
schvaluje?
J. Hála: Obec nečeká nic mimořádného, toto zmocnění je pro mimořádné situace.
Občané:
D. Tausche: Nešlo by zmocnění upřesnit jen na některé paragrafy?
Lad. Ptáček: Tohle je nejjednodušší způsob jak to udělat a omezování na jednotlivé
paragrafy nemá význam.
Návrh usnesení 040/06/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny zmocňuje starostu obce Ladislava Ptáčka
k přijetí rozpočtového opatření v závěru roku 2015. Zmocnění se vztahuje pouze na
eliminaci možného překročení rozpočtu u závazných ukazatelů.
Hlasování: pro: 6
proti:0
Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 1 (Dobiáš)

5) Schválení rozpočtu obce na rok 2016
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru p. D. Mužíkové, která
seznámila přítomné se zápisem FV k návrhu rozpočtu na rok 2016. V závěru uvedla, že
FV doporučuje zastupitelům přijmout návrh rozpočtu tak, jak byl zpracován.
Poté si vzal slovo místostarosta J. Hála, který uvedl, že rozpočet byl řádně vyvěšen na
úřední desce a do dnešního dne nebyl podán žádný návrh ani námitka proti němu. Dotazy
k rozpočtu obec zodpověděla. Poté požádal o případné další dotazy.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš: Ve výdajové části je u lesního hospodářství oproti loňsku navýšen výdaj z 500
tisíc na 900 tisíc, co to znamená?
J. Hála: Dostali jste informaci o poškození lesa okusem od hlodavců i odhad OLH, že
škoda bude cca 400 tisíc, tyto škody a náklady jsou zahrnuty v rozpočtu.
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J. Dobiáš: Žádnou zprávu jsem nedostal a chtěl bych, aby mě OLH doprovodil do lesa a
poškozené porosty mi ukázal.
Lad. Ptáček: Nevidím v tom problém
J. Dobiáš: Jaký plat má OLH a jestli je v nákladech v lesním hospodářství zahrnut i plat
lesního technika?
Z. Pinc: Ano, jsou tam zahrnuty jak plat lesního technika, tak odměna OLH.
J. Hála: Z hlavy odměnu OLH nevím.
J. Dobiáš: Činnost místní správy, co se bude za ty peníze dělat?
J. Hála: Pokud nedostaneme dotaci na kotel do bytovky, jsou tam na něj peníze, pokud
začnou Lesy ČR s úpravou Homolského potoka, začneme my s cestou podél něj a
další věci.
J. Dobiáš: Proč nejsou závaznými ukazateli položky, ale paragrafy?
D. Mužíková: Přečetla zprávu o skladbě rozpočtu a odůvodnění, proč je obecně
doporučováno mít za závazné ukazatele paragrafy a nikoliv položky.
Občané:
Neměli k rozpočtu dotazy ani připomínky
Návrh usnesení 050/06/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje rozpočet obce Homole u Panny pro
rok 2016 a to ve výši 7 821,7 tisíc korun v příjmové části a 7 821,7 tisíc korun ve
výdajové části.
Hlasování: pro: 6
proti: 1 (Dobiáš)
Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 0

6) Schválení strategie MAS Labské skály
J. Hála vysvětlil, že celá strategie je rozebrána a popsána na webových stránkách Masky a
lze si jí nastudovat. Jedná se o strategii na roky 2014 – 2020 a zastupitelé měli dostatek
času, aby se tímto dokumentem seznámili.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli dotazy ani připomínky
Občané:
Neměli dotazy ani připomínky
Návrh usnesení 060/06/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny se seznámilo se Strategií komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Labské skály.
Zastupitelstvo obce Homole u Panny souhlasí s realizací Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje území Místní akční skupiny Labské skály (MAS Labské
skály) na období 2014 – 2020 na svém správním území.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 0

7) Zpráva Kontrolního výboru
Předsedající předal slovo předsedovi kontrolního výboru Ing. V. Chourovi, který přečetl
zprávu KV týkající se kontroly plnění podmínek pro poskytnutí půjčky FRB. Ze zprávy
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vyplynulo, že podmínky porušeny nebyly a peníze byly použity k účelu, ke kterému byly
poskytnuty.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli dotazy ani připomínky.
Občané:
D. Tausche: Byla kontrolována pouze tato jediná půjčka?
Ing. V. Choura: Ano pouze tato jediná
8) Zprávy finančního výboru
Slovo si vzala předsedkyně finančního výboru p. D. Mužíková, která seznámila přítomné
se zápisem o provedené kontrole úvěrových smluv a účtů k 30. 09. 2015 a zápisem o
provedené kontrole fondu rozvoje bydlení k 30. 09. 2015.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli dotazy ani připomínky.
Občané:
Neměli dotazy ani připomínky.
Předsedající upozornil, že tento bod jednání a bod předcházející budou bez usnesení.
Zastupitelé vzali na vědomí.
9) Finanční příspěvek pro MŠ Třebušín
Předsedající uvedl, že do uvedené školky stále ještě chodí děti našich občanů a peníze
budou použity na nákup vánočních dárků pro ně a nejen pro ně. Navrhl částku 3.000,Kč.
J. Hála uvedl, že projednáváme dar pro MŠ Třebušín, která je součástí MŠ Ploskovice a
tak budou peníze poskytnuty MŠ Ploskovice, odkud budou převedeny do Třebušína.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli dotazy ani připomínky.
Občané:
Neměli dotazy ani připomínky
Návrh usnesení 090/06/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje finanční dar pro MŠ Ploskovice,
třídu Třebušín ve výši 3.000,- Kč.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 0

10) Finanční příspěvek pro ZŠ Velké Březno
Předsedající uvedl, že se jedná o příspěvek na nákup drobných dárků pro děti, které jdou
k zápisu a to nejen pro děti našich občanů, ale pro všechny děti u zápisu. Navrhl částku
3.000,- Kč. Dále sdělil, že letos budeme mít u zápisu 6 dětí.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli dotazy ani připomínky.
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Občané:
Neměli dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení 100/06/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje finanční dar pro ZŠ Velké Březno ve
výši 3.000,- Kč.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 0

11) Převod pozemků p. č. 6 a p. č. 62/1 v k. ú. Bláhov
Předsedající přítomné seznámil s tím, že si obec zažádala na Pozemkovém úřadu o
vydání uvedených pozemků, které bude potřebovat při zamýšleném dobudování obecní
cesty v Bláhově. Jako jedna z podmínek je souhlas zastupitelstva s převodem pozemků.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli dotazy ani připomínky.
Občané:
L. Jirásek: Je to nesmysl dělat cestu, obchvat má být obchvat a neměl by vést přes obec.
J. Hála: Nebudujeme obchvat, ale budeme upravovat obecní cestu, která zde již částečně
je.
Návrh usnesení 110/06/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny souhlasí s převodem pozemků p. č. 6 a p. č.
62/1 v k. ú. Bláhov ze Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce Homole u
Panny.
Hlasování: pro: 5
proti: 1 (Dobiáš)
Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 1 (D. Mužíková)

12) Schválení smluv o zimní údržbě komunikací
Předsedající sdělil, že máme tři zájemce stejně jako vloni, jedná se o fa. Barbořík s.r.o.,
Petr Horčík a Lubomír Dušek – Služby. Podmínky jsou stejné jako v předchozím roce.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli dotazy ani připomínky.
Občané:
Neměli dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení 120/06/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavření smluv o zimní údržbě
komunikací s firmou Horčík Petr, Barbořík s.r.o. a Lubomír Dušek – Služby a
pověřuje starostu obce jejich podpisem.
Hlasování: pro:7 proti: 0
Usnesení bylo přijato

zdržel se: 0

13) Schválení půjčky FRB
Předsedající seznámil zastupitele s tím, že žadatelka má u nás trvalé bydliště, nemovitost
je jejím vlastnictví. V minulosti již půjčku měla, řádně ji splatila a dle kontroly KV jí
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použila k účelu, na který byla určena. Doporučil půjčku poskytnout s tím, že peníze
budou převedeny až v příštím roce.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli dotazy ani připomínky
Občané:
Neměli dotazy ani připomínky
Návrh usnesení 130/06/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje poskytnutí půjčky FRB p. Kalců ve
výši 50.000,- Kč.
Hlasování: pro:7
proti: 0
Usnesení bylo přijato

zdržel se: 0

14) Schválení prodeje pozemku p. č. 35 v k. ú. Lhota pod Pannou
Předsedající uvedl, že záměr byl vyvěšen na úřední desce a přišla pouze jedna nabídka na
odkoupení a to od p. Kopicové. Pozemek má rozlohu 53 m ² a jeho cena bude 795,- Kč.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli připomínky ani námitky.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 140/06/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje prodej pozemku p. č. 35 v k. ú. Lhota
pod Pannou o výměře 53 m² a za cenu 795,-- Kč p. Kopicové.
Hlasování: pro: 7 proti: 0
Usnesení bylo přijato

zdržel se: 0

15) Záměr prodeje pozemku p. č. 492 v k. ú. Doubravice
Předsedající sdělil, že se jedná o pozemek, který obec nemůže nijak využít, neboť jde o
zbořeniště, pod kterým je žumpa. Pozemek má výměru 120 m².
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli připomínky ani námitky.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 150/06/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 492,
k. ú. Doubravice o výměře 120 m².
Hlasování: pro: 7 proti: 0
Usnesení bylo přijato

zdržel se: 0

16) Odměna p. M. Hajné a E. Struhárové
Předsedající uvedl, že se jedná o odměnu za přípravu a realizaci blahopřání obce
spoluobčanům k jejich životním výročím. Jelikož p. Hajná letos s touto činností po
mnoha letech končí, poděkoval jí starosta za její práci. Dále navrhl odměnu 5.000,- Kč
pro p. M. Hajnou a 3.000,-- Kč pro p. E. Struhárovou. Odměny jsou navrženy po zdanění.
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Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli připomínky ani námitky
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 160/06/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje odměnu 3.000,- Kč (po zdanění) pro
p. E. Struhárovou st. a 5.000,- Kč (po zdanění) pro p. M. Hajnou.
Hlasování: pro: 7
proti: 0
Usnesení bylo přijato

zdržel se: 0

17) Mimořádná splátka úvěru České spořitelně a. s.
Předsedající uvedl, že máme na spořicím účtu 2 miliony korun a vzhledem k tomu, že
úroky jsou minimální, bylo by lepší umořit část úvěru, který máme u České spořitelny a.
s. a to ve výši asi 1,9 milionu. Tímto se může buď zkrátit délka splácení, nebo výše
splátek a úroků.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli připomínky ani námitky
Občané:
D. Tausche: Neuvažovala obec o restrukturalizaci úvěrů?
J. Hála: Uvažovala a budeme se informovat, jak výhodné by to pro obec bylo.
Návrh usnesení 170/06/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje mimořádnou splátku úvěru u České
spořitelny a to ve výši 1.000.000,-- Kč
Hlasování: pro: 7
proti: 0
Usnesení bylo přijato

zdržel se: 0

18) Dotace na dětské hřiště
J. Hála sdělil, že MMR letos opět vyhlašuje dotační program na výstavbu dětských hřišť
a my bychom chtěli o tuto usilovat. Vzhledem k tomu, že podle našich informací jsou
jiné dotace skoro nedostupné, zkusíme to na MMR. Stejně jako u předchozí žádosti
bychom využili služeb firmy Tsunami Litoměřice, neboť jsme s její prací spokojeni.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš: Kolik jste zaplatili minule firmě Tsunami?
J. Hála: Z hlavy to nevím
J. Dobiáš: hovořil jsem s firmou, která mi sdělila, že jsou lidé, kteří dělají dotace a peníze
si vezmou až v případě schválené žádosti.
Mgr. V. Kavan: P. Dobiáši, řekněte jméno té firmy starostovi a on se s ní určitě spojí.
J. Dobiáš: Tahle firma dělá tepelná čerpadla a najdete jí na internetu.
Občané:
D. Tausche: Jsem zvědav, kolik bude Tsunami stát, podklady jsou hotové a tak by to
mělo být levnější.
J. Hála: Podklady se musí dělat nové, neboť část hřiště již stojí a musí se dělat nová
vizualizace, zaměření apod.
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D. Tausche: Zřejmě jsem od obce nedostal všechny podklady, které má obec k výstavbě
hřiště.
J. Hála: Dostal jste všechny podklady, které máme.
Návrh usnesení 180/06/2015
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavření příkazní smlouvy s firmou
Tsunami Litoměřice na podání žádosti o dotaci na dětské hřiště a pověřuje starostu
obce jejím podpisem.
Hlasování: pro:6
Usnesení bylo přijato

proti: 0

zdržel se:1 (Dobiáš)

19) Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
J. Dobiáš: Chtěl bych poděkovat panu starostovi za úpravy a opravy provedené
v Suleticích, tyto úpravy hodně pomohli při deštích a situace je daleko lepší.
Lukáš Ptáček: Předkládám plán kulturních akcí, který obdrží zastupitelé a který bude
vyvěšen na webových stránkách obce.
20) Dotazy, připomínky a podněty občanů
Ing. P. Antoško: Nemohla by obec nějakým způsobem kontaktovat O2? Mám problémy
s internetem a veškerá moje jednání nikam nevedla.
Lad. Ptáček: Obec může požádat O2 o vyjádření a zjistit jaká je situace. Bohužel se jedná
o samostatnou firmu, na jejíž rozhodování nemá obec žádný vliv.
L. Jirásek: Nešlo by nějak upravit svah na kopci mezi Homolí a Lhotou? Jak je skalka
hrozí tam zřícení kamenů, vozovka je úzká a když se tam potká kočárek ?? vzniká
nebezpečná situace.
Lad. Ptáček: Bohužel toto spadá plně do pravomoci SÚS Trmice a obec s tím také nic
neudělá. Můžeme se zeptat na SÚS, zda by s tím něco neudělali.
I. Hálová: Poděkovala zastupitelům jménem ZŠ Velké Březno za schválený finanční dar.
IV. ZÁVĚR
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast na jednání zastupitelstva.

Zápis byl zhotoven dne 18. 12. 2015.
Ladislav Ptáček v.r.
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Dagmar Mužíková …..................................
Mgr. Václav Kavan ....................................
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