Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 04/2015,
konaného dne 18. 06. 2015
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno
bylo v 19:05 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. Ing. Václav Choura a p. Ludvík
Janda
Hlasování: pro: 7

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.
Žádný ze zastupitelů nepřednesl návrh na zařazení bodu do programu jednání.
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Program zasedání je následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Schválení programu jednání
Kontrola plnění uložených úkolů z minulých jednání zastupitelstva
Projednání závěrečného účtu 2014 a účetní závěrky 2014
Výstavba dětského hřiště v obci Homole u Panny
Žádost o půjčku FRB
Výměna hodinového strojku kostelních hodin v Homoli u Panny
Změna přílohy č. 1 u Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011
Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
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 konstatoval, že v současné době není evidován žádný úkol.
3) Závěrečný účet 2014 a účetní závěrka 2014
Předsedkyně finančního výboru seznámila zastupitele s jednáním a zápisem FV.
Poté místostarosta obce vyzval zastupitele, aby se k závěrečnému účtu vyjádřili.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš: nedostal jsem potřebné podklady – tj. zápis FV z června 2014 k RO č. 1/2014 a
nemohu pro závěrečný účet hlasovat, protože tam došlo ke správnímu deliktu.
Starosta: nedostal jsem se k tomu, abych Vám ho doručil, ale pan zastupitel si mohl dojít
na OÚ a vyzvednout si jej, ale to neudělal, krom toho byl upozorněn, aby svůj požadavek
zaslal písemně abychom věděli co přesně požaduje a ani to neudělal.
J. Dobiáš: nemám čas si pro podklady dojít na OÚ a žádám o jejich zasílání e-mailem
domů.
Občané:
D. Tausche: V tomto opatření se říká, že dřevo bylo vytěženo v roce 2013 a RO provedeno
v roce 2014.
J. Hála: Ano, v té době došlo k vyúčtování dodávek dřeva na pilu a stavby oplocenek pro
obec, ale to již bylo vysvětlováno. Podle mého se nejedná o správní delikt.
Návrh usnesení 030/04/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje předložený Závěrečný účet obce za
rok 2014 a schvaluje hospodaření obce bez výhrad
Hlasování: pro: 6

proti: 1 (J. Dobiáš)

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
Poté místostarosta J. Hála seznámil přítomné s účetní závěrkou, ke které neměl nikdo
z přítomných žádnou připomínku. Po přečtení Protokolu o schválení účetní závěrky za
rok 2014, upozornil zastupitele, že se mohou do tohoto zápisu písemně vyjádřit a
sdělit svoje námitky. Písemně se do protokolu nevyjádřil žádný zastupitel.
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Návrh usnesení 031/04/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje z titulu schvalujícího orgánu účetní
závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni roku 2014
Hlasování: pro: 6 proti: 0
Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 1 (J. Dobiáš)

4) Výstavba dětského hřiště v obci Homole u Panny
D. Mužíková seznámila přítomné s tím, že když nebyla získána dotace na výstavbu
dětského hřiště, bylo by vhodné, aby si hřiště vybudovala obec z vlastních zdrojů a to
třeba během dvou let. Letos by se udělaly terénní úpravy, oplocení a koupily by se nějaké
houpačky a příští rok by se hřiště dodělalo. Letos se počítá s náklady cca 100 tisíc korun.
Hřiště by se vybudovalo na původně plánovaném místě před bytovým domem č.p. 47.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš navrhl, aby zastupitelé přispěli na výstavbu dětského hřiště tak, že se vzdají své
odměny ve prospěch stavby hřiště.
L. Ptáček: vzdát se odměny ve prospěch hřiště je dost složité, jednodušší je, když každý
kdo chce, přispěje rovnou. Je to jednodušší pro všechny.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 040/04/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje vybudování dětského hřiště v obci
Homole u Panny a to z vlastního rozpočtu
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
5) Žádost o půjčku z FRB
Starosta sdělil, že si o půjčku z FRB žádá slečna L.B., která má v obci trvalé bydliště.
Půjčku dle žádosti použije na výměnu oken u rodinného domu a na výměnu
elektroinstalace v domě.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli připomínky ani námitky
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 050/04/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje poskytnutí půjčky z FRB ve výši
50.000,- Kč pro slečnu L.B. a to na výměnu oken a rozvodů elektroinstalace
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1 (J. Dobiáš)

Usnesení bylo přijato
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6)

Výměna strojku u kostelních hodin v Homoli u Panny
Předsedající seznámil přítomné s tím, že hodinový strojek na kostelní věži dosloužil a dle
opraváře se jeho renovace nevyplatí, neboť by vyšla skoro tak draho jako strojek nový.
Dále uvedl, že církev strojek nevymění, protože na to neuvolní peníze. Občané jsou na
pravidelný chod hodin zvyklí a tak navrhuje, aby obec zainvestovala koupi nového
strojku, který bude řízený satelitem a jehož cena se bude pohybovat kolem 25.000,- Kč.
Tento strojek poté na základě darovací smlouvy darovat Římsko-katolické farnosti
Homole u Panny. Tímto by se vyřešily majetko-právní vztahy.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 060/04/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje výměnu hodinového strojku u
kostelních hodin v obci Homole u Panny, darování strojku na základě darovací
smlouvy Římsko-katolické farnosti Homole u Panny a pověřuje starostu obce
podpisem této smlouvy
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
7) Změna přílohy č. 1 u Obecně závazné vyhlášky č. 02/2011
J. Dobiáš sdělil, že v uvedené příloze je špatně uvedeno číslo pozemku v Suleticích a to
p.p.č. 68, ale tento pozemek již neexistuje a správně by zde mělo být uvedeno p.p.č. 68/1
v k.ú. Suletice. Navrhuje, aby starosta obce do příštího jednání zastupitelstva provedl
opravu této přílohy a předložil jí zastupitelům k projednání.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 070/04/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny ukládá starostovi obce provést úpravu přílohy
č. 1 u Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství a tuto předložit zastupitelům na nejbližším řádném zasedání
zastupitelstva
Hlasování: pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
8) Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
J. Dobiáš: opět je problém s vodou v Suleticích
L. Ptáček: víme o tom a už se začala dělat nějaká opatření se SÚS a bude se na tom i
nadále pracovat
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9) Dotazy, připomínky a podněty občanů
D. Tausche: Výkaz FIN2-12M za měsíce březen a duben 2015 jsou stejné, to nebyly
žádné příjmy ani výdaje?
J. Hála: Prověřím to a zjistíme kde se stala chyba.

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

Zápis byl zhotoven dne 23. 06. 2015.
Ladislav Ptáček v.r.
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Ing. Václav Choura …..................................

Ludvík Janda .............................
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