Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Homole u Panny č. 04/2018,
konaného dne 20. 09. 2018
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno
bylo v 18:40 hodin.
Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

Ladislav Ptáček
Ing. Václav Choura
Dagmar Mužíková
Josef Dobiáš
Lukáš Ptáček
Pinc Zdeněk
Ilona Hálová

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 2 občané.
Zapisovatelem byla určena Ilona Hálová.
II. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:
Předsedající předložil návrh, aby ověřovateli zápisu byli D. Mužíková a Lu. Ptáček.
Hlasování:

pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1 (J. Dobiáš)

Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
III. PŘIPOMÍNKY K ZÁPISU Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ:
Předsedající vznesl dotaz, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
Nikdo z přítomných neměl k zápisu žádné připomínky.
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.
J. Dobiáš: V lesním hospodářství je navýšení financí. Kde na to vezmete peníze?
D. Mužíková: V bodě č. 3 Vám bude Váš dotaz zodpovězen.
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Žádný z členů zastupitelstva nenavrhl bod k zařazení do programu jednání.
Program zasedání je následující:
1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění uložených úkolů z minulých jednání zastupitelstva
3. Rozpočtové opatření č. 02/2018
4. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě p.č. 45/12, 62/1 v k.ú. Bláhov
5. Veřejná sbírka pro obec ,,Prameny“
6. Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
7. Dotazy, připomínky a podněty občanů
Předsedající dal hlasovat o navrženém programu zasedání:
Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 1 (J. Dobiáš)
Program jednání byl přijat.
2) Kontrola plnění uložených úkolů z minulých jednání zastupitelstva
Nebyly uloženy žádné úkoly.
3) Rozpočtové opatření č. 02/2018
Předsedající předal slovo za finanční výbor D. Mužíkové. Ta přečetla zprávu z jednání fin.
výboru se závěrem, že FV doporučuje zastupitelům schválit rozpočtové opatření č. 02/2018
Rozprava:
Zastupitelé:
J.Dobiáš: Kde se vezmou peníze? Jde o obecní peníze.
D. Mužíková: Teď jsem Vám přečetla zprávu fin.výboru. Peníze se použíjí z fin. rezerv
obce, aby byl rozpočet vyrovnaný.
Občané:
L.Jirásek: Ty peníze opravdu chybí. A Vy se pod to podepíšete?
D.Mužíková: Ve zprávě řeším rozpočet obce, nikoliv důvod, proč je lesní hospodářství ve
ztrátě.
D.Tausche: Proč se platí za oplocenky, když na nich pracují VPP?
Z. Pinc: Pořez nám počítá pila. Teď jsme museli nechat udělat oplocenky a nakoupit
sazenice, protože obec žádala o dotaci. Vše musí být hotové, aby obci mohla být připsána
dotace na účet.
Návrh usnesení 030/04/2018:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny na svém zasedání schvaluje rozpočtové opatření
č. 02/2018
Hlasování: hlasy pro 6, proti 1 (J. Dobiáš), zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
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4) Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě p.č. 45/12, 62/1 v k.ú. Bláhov
Předsedající přečetl žádost manželů Nocarových, kteří zřídili vodovodní přípojku pro chatu
č.e. 19 v k. ú. Bláhov. Předsedající navrhl smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě jako
bezúplatné věcné břemeno na uvedeném pozemku.

Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné dotazy ani připomínky.
Občané:
Občané neměli žádné dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení 040/04/2018:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny souhlasí se zřízením služebnosti inženýrské sítě
na p. č. 45/12, 61/1 v k. ú. Bláhov a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Hlasování: hlasy pro 7, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.

5) Veřejná sbírka pro obec ,,Prameny“
Předsedající seznámil všechny přítomné s možností poskytnout fin. příspěvek do veřejné
sbírky. Sbírku vyhlásilo Sdružení místních samospráv ČR na pomoc obci Prameny. Obec
Prameny plánovala zřídit ,,Stáčírnu minerálních vod“, vykoupila pozemky, provedla vrty.
Projekt se kvůli problémům způsobenými ekologickými aktivisty neuskutečnil, avšak dluh
obci zůstal.
Rozprava:
Zastupitelé:
L. Ptáček: Navrhuji příspěvek ve výši 5.000 Kč.
D. Mužíková: Protože škole i školce poskytujeme příspěvek ve výši 3.000 Kč, navrhuji i
nyní 3.000 Kč.
J. Dobiáš: Navrhuji přispět 2.000 Kč.
Občané:
D. Tausche: Je hezké přispět na obec, která to potřebuje. Ale aby se z toho nestal
precedens a v budoucnu obce nespoléhaly na pomoc SMS ČR.
Návrh usnesení 050/04/2018:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny souhlasí se zasláním fin. příspěvku ve výši
3.000Kč na účet veřejné sbírky na pomoc obci Prameny.
Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 1 (J. Dobiáš)
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Usnesení bylo přijato.

6) Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
Předsedající seznámil zastupitele se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok
2018. Nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.
J. Dobiáš: Už dva roky nikdo neuklízel v Suleticích spadané listí z lípy.
L. Ptáček: VPP uklízí v Suleticích stráň plnou odpadků. Poté se pustí do shrabaní listí.
J. Dobiáš: V Suleticích se nachází nejstarší památka z okolí, měli bychom se věnovat její
záchraně.
L. Ptáček: Mám písemně, že tato deska se nevztahuje k naší obci. A nenachází se na obecním
pozemku.
J. Dobiáš: Znám ty Vaše písemné věci i se značkou, které si vymýšlíte.
V. Choura: Už se to zde řešilo. Rozpočet byl cca 130 000 Kč a deska není na pozemku obce.
7) Dotazy, připomínky a podněty občanů
D. Tausche: Chtěl bych lepší informovanost pro občany. Při nynější uzavírce komunikace
mezi vesnicemi byly značky rozmístěné až v den uzavírky. Lidé nevěděli, kam mohou jet,
popř. kudy objížďka vede.

IV. ZÁVĚR
Starosta obce poděkoval za účast na jednání zastupitelstva.
Zápis byl zhotoven dne 24. 09. 2018

Ladislav Ptáček v.r.
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Dagmar Mužíková v.r.
Lukáš Ptáček v.r.
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