Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 09/2011,
konaného 15. 12. 2011
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno
bylo ve 20:15 hodin.
Přítomni:

Omluveni:

Neomluveni:

Ladislav Ptáček
Ing. Václav Choura
Jaroslav Hála
Mgr. Martin Marks
Daniel Tausche
Mgr. Václav Kavan

Zdeněk Pinc

-

I. ZAHÁJENÍ
Řádné zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny zahájil a řídil starosta Ladislav Ptáček.
Zasedání bylo zahájeno.
Zasedání se účastnilo 15 občanů.
Starosta Ladislav Ptáček konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů obce a zastupitelstvo je
tedy usnášeníschopné.
Starosta Ladislav Ptáček vznesl dotaz, zda má někdo připomínky k zápisu ze zasedání
zastupitelstva č. 08/2011.
K zápisu měl připomínku pouze zastupitel D. Tausche. Po přednesení připomínky byl
přednesen návrh na úpravu textu zápisu ze zasedání zastupitelstva obce 8/2011 v níže
uvedeném provedení:
Na základě připomínky a požadavku zastupitele D. Tauscheho se upravuje zápis ze
zasedání zastupitelstva obce konaného dne 03. 11. 2011 v bodu 4) programu Podnikatelský
záměr – hospodaření obce v lese následovně:
- druhý odstavec končí větou „....a zastupitel Tausche se k materiálu nevyjádřil.“;
- pokračování poslední věty z druhého odstavce se přesouvá do odstavce „Rozprava“
k tomuto bodu jako poslední věta ve znění „Zastupitel D. Tausche několikrát prohlásil, že
se jedná ze strany vedení obce o předem připravenou komedii (v dubnu hlasoval pro
uložení úkolu).“.
K úpravě zápisu neměl žádný zastupitel výhradu. Tato úprava zápisu nemá žádný vliv na
přijaté usnesení.
II. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:
Starosta Ladislav Ptáček předložil návrh, aby ověřovateli zápisu byli Daniel Tausche a Otta
Pečiva.
Hlasy pro: 6; proti: 0; zdrželi se: 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
Bylo přistoupeno k programu jednání.

1/10

III. PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
1) Schválení programu zasedání
Starosta L. Ptáček seznámil členy zastupitelstva s programem tohoto zasedání tak, jak byl
vyvěšen na úřední desce:
1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění závěrů z minulého zasedání zastupitelstva
3. Rozpočtové opatření 3/2011
4. Zmocnění starosty ke schválení rozpočtového opatření do 31. 12. 2011
5. Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2012
6. Zvýšení nájmů u obecních bytovek
7. Zateplení obecních bytovek č. 47 a 48
8. Převod pozemku p.č. 21/1, k.ú Suletice na Lesy ČR
9. Pronájem části pozemku p.č. 232/3, k.ú. Homole u Panny
10. Prodej pozemku p.č. 68/2, k.ú. Bláhov
11. Záměr prodeje pozemku p.č. 512/2, k.ú. Homole u Panny
12. Žádost o finanční příspěvek pro MŠ Třebušín
13. Zpráva pracovní skupiny – přívalové vody
14. Dotazy a podněty zastupitelů
15. Dotazy a podněty občanů
Po přečtení programu se starosta zeptal, zda některý ze zastupitelů má návrh na změnu
navrženého programu ve smyslu § 6 odst. 4) jednacího řádu.
Žádný návrh nebyl předložen.
Bylo hlasováno o skladbě předloženého návrhu programu schůze zastupitelstva:
Hlasy pro: 4; proti: 1 (Marks); zdrželi se: 1 (Tausche)
Navržený program byl schválen.
Dále starosta vznesl dotaz, zda některý ze zastupitelů navrhuje na základě § 6 odst. 5)
jednacího řádu zařazení nového bodu do schváleného programu zasedání.
Předložené návrhy a výsledek hlasování o zařazení do programu:
L. Ptáček – Odsouhlasení odměny paní Hajné M. a Struhárové E.
Hlasování: hlasy pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0
Navržený bod byl zařazen do programu
D. Tausche – Zpráva o výsledku kontroly půjček FRB
Hlasování: hlasy pro: 6; proti: 0; zdržel se: 0
Navržený bod byl zařazen do programu
M. Marks – Veřejné slyšení k problematice dešťové vody
Hlasování: hlasy pro: 5; proti: 0; zdržel se: 1 (Choura)
Navržený bod byl zařazen do programu
M. Marks – Zveřejňování informací o prodeji dřeva z obecních lesů
Hlasování: hlasy pro: 3; proti: 3 (Ptáček, Kavan, Choura); zdržel se: 0
Navržený bod nebyl zařazen do programu
M. Marks – Odměna za funkci předsedy výboru
Hlasování: hlasy pro: 2; proti: 4 (Ptáček, Kavan, Choura, Hála); zdržel se: 0

2/10

Navržený bod nebyl zařazen do programu
2) Kontrola plnění závěrů z minulých zasedání zastupitelstva
Starosta obce provedl kontrolu plnění níže uvedených úkolů a podnětů.
Mandl – provádí se průzkum názorů nájemníků na využití mandlu, prověřil se technický
stav mandlu a zjišťuje se výrobce a možnost případné opravy. Úkol trvá.
Dětské hřiště – zatím se to zastavilo na výběru pozemku. Obec ale maximálně podpořila
zájmovou činnost žen a dětí v prostorách školy. Provedlo se vymalování
místností, oprava elektroinstalace, zajištění vytápění atd. Úkol hřiště trvá.
Auta mezi bytovkami 47 a 48 – bude řešeno na počátku roku. Úkol trvá.
Liškov, ořezání větví stromů u cesty – vyřízeno.
Liškov, bliká výbojka světla – vyřízeno.
Převod pozemků kolem bytovek č. 47 a 48 - bude řešeno na počátku roku. Úkol trvá.
3) Rozpočtové opatření č. 3/2011
Předseda finančního výboru Ing. Václav Choura přečetl zápis z jednání finančního
výboru, konaného dne 14. 12. 2011. Předmětem jednání bylo rozpočtové opatření 3/2011.
Po prostudování předložených dokumentů výbor doporučuje zastupitelům obce schválit
rozpočtové opatření č. 3/2011.
Místostarosta Mgr. Václav Kavan seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č.
3/2011. Rozpočtové opatření bylo vyvoláno v příjmové části rozpočtu navýšením RUD o
322 tis. Kč a mírným navýšením příjmů u paragrafů vypsaných v rozpočtovém opatření.
V příjmové části se rozpočet navyšuje o 487 tis. Kč a bude po schválení ve výši 6 214 tis.
Kč.
Ve výdajové části rozpočtu řeší rozpočtové opatření zejména pokrytí vícenákladů na
zateplení bytovky č. 43 ve výši 360 tis. Kč a provedení rekonstrukce elektroinstalace
v prvním patře OÚ s nezbytnými doplňujícími opravami, pracemi a dodávkami ve výši
180 tis. Kč a opravami a údržbou místnosti školy pro účely zájmové činnosti ve výši 80
tis. Kč. Ostatní navýšení výdajů v jednotlivých paragrafech rozpočtu jsou marginální a
jejich procentuální navýšení na konci roku odpovídá skutečnostem z minulých let. Ve
výdajové části se rozpočet navyšuje o 738 tis. Kč a bude po schválení ve výši 8 235 tis.
Kč.
Plánovaný schodek ve výši 2 021 tis. Kč bude profinancován následovně:
Financování:
8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky – úvěr od KB
8124
Splátka úvěru
Rozdíl
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků
Rozdíl

na bank. účtech

+ 1 900 tis. Kč
- 36 tis. Kč
- 157 tis. Kč
+ 157 tis. Kč
0 tis. Kč

Rozprava:
Ze strany zastupitelů nebyla vznesena žádná zásadní připomínka k předloženému
opatření. Na dotazy, vztahující se k jednotlivým změnám paragrafů rozpočtu,
místostarosta odpověděl.
Poté probíhající volná diskuse mezi zastupiteli a občany k problematice rozpisu
rozpočtu obecně, realizaci akcí v místních částech obce a způsob přidělování
finančních prostředků (RUD) atd., není v zápisu zaznamenána, protože nebyla cílena
k projednávanému bodu programu (viz § 6 odst. 4) jednacího řádu).
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Z řad přítomných občanů nebyl vznesen dotaz nebo připomínka k projednávanému
bodu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu z jednání finančního výboru
o rozpočtovém opatření č. 3/2011 s jejím závěrem, že výbor doporučuje
zastupitelstvu předložené rozpočtové opatření č. 3/2011 schválit.
Hlasování: hlasy pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Tausche)
Usnesení bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011. Příjmy obce jsou
6 214 tis. Kč, výdaje obce jsou 8 235 tis. Kč. Vzniklý schodek ve výši 2 021 tis. Kč
a splátka úvěru ve výši 36 tis. Kč budou financovány z položek 8123 a 8115.
Hlasování: hlasy pro 4, proti 1 (Marks), zdržel se 1 (Tausche)
Usnesení bylo přijato.
4) Zmocnění starosty ke schválení rozpočtového opatření do 31. 12. 2011
Místostarosta Václav Kavan vysvětlil důvody nutnosti zmocnit starostu pro závěr roku ke
schválení případného rozpočtového opatření. Starosta musí na prvním zasedání v roce
2012 seznámit zastupitele s případným RO a nechat si svůj postup zastupitelstvem
schválit.
Rozprava:
Zastupitelé měli pouze doplňující dotazy k případnému zmocnění starosty.
Z řad přítomných občanů nebyl vznesen dotaz nebo připomínka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce zmocňuje starostu obce Ladislava Ptáčka ke schválení
rozpočtového opatření přijatého do 31. 12. 2011.
Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
5) Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2012
Místostarosta Mgr. Václav Kavan vysvětlil důvody nutnosti přijmout rozpočtové
provizorium. Doporučil přijmout alternativu, kdy obec v době rozpočtového provizoria
hradí pouze výdaje na činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající
z uzavřených smluv a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a
samostatného fungování obce.
Rozprava:
Mgr. Martin Marks vznesl dotaz, proč se nepředloží rovnou rozpočet na rok 2012.
Ing. Václav Choura vysvětlil, že do dnešního dne nebyl přijat státní rozpočet, od kterého
se odvíjí rozpočtové určení daní pro obce.
Mgr. Václav Kavan – v době, kdy nikdo neví, jak se bude odvíjet hospodářská krize, není
třeba spěchat. Nevíme vůbec, jak ve skutečnosti dopadne příjmová část rozpočtu
v letošním roce (ono to neví ani MF ČR z pohledu na státní rozpočet). Proto
4/10

alternativa, počkat na skutečnost roku a od toho odvíjet návrh rozpočtu na rok
2012, je nejpřijatelnější. Domnívá se, že by rozpočet mohl být projednáván na
zasedání zastupitelstva v únoru.
Z řad přítomných občanů nebyl vznesen dotaz nebo připomínka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2012
v podobě, že v období rozpočtového provizoria bude obec hradit pouze výdaje na
činnosti spojené s výkonem státní správy, závazky vyplývající z uzavřených
smluv a nejnutnější výdaje na zabezpečení běžného provozu úřadu a
samostatného fungování obce.
Hlasování: hlasy pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Marks)
Usnesení bylo přijato.
6) Zvýšení nájmů u obecních bytovek
Starosta Ladislav Ptáček seznámil přítomné s průběhem jednání s nájemníky ve věci
zvýšení nájemného. Současný nájem započtené plochy bytu je 21,02 Kč/m². Projednaný
záměr je 26,- Kč/m² s platností od 01. 04. 2012. Zvýšení nájmu představuje nárůst
v příjmové části příslušného paragrafu o 100 tis. Kč za rok. Obec provedla průzkum
v okolních obcích. Nejnižší nájem mají Ploskovice u 2 v současné době rekonstruovaných
bytovek a to 23,- Kč/m², nejvyšší má Malé Březno a to 44,32 Kč/m².
Rozprava:
Zastupitelé měli pouze doplňující dotazy.
Z řad přítomných občanů nebyl vznesen dotaz nebo připomínka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení nájmů u obecních bytovek s platností od
01. 04. 2012. Výše platby za započtenou plochu bytu se mění z 21,02 Kč/m² na 26,Kč/m².
Hlasování: hlasy pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Marks)
Usnesení bylo přijato.
7) Zateplení obecních bytovek č. 47 a 48
Místostarosta V. Kavan vysvětlil důvody, proč je třeba zahájit přípravné práce. Je třeba
mít připravené podklady pro účast v dotačním titulu „Panel“ (tj. rozpočet a stavební
povolení), který bývá vyhlášen ke konci I. čtvrtletí. Navíc nevíme, v jaké podobě bude
schválena novela zákona o veřejných zakázkách a kromě toho další oddálení realizace o
rok znamená automatické zdražení realizace o další nárůst DPH v roce 2013. Zhotovení
PD se dá považovat za připravenost k realizaci, kterou stejně musí odsouhlasit
zastupitelstvo.
Rozprava:
Zastupitelé:
D. Tausche – má informace, že akce „Panel“ nebude vyhlášen a dále upozornil, že
dotační akce je vypsána pro domy postavené přesně specifikovanými
konstrukčními systémy.
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V. Kavan – informaci o možném nevyhlášení akce v roce 2012 nemá, ale příští týden
jedná na KB a zjistí co a jak. Při předběžném projednávání o zařazení bytovek
do akce Panel byl pracovníky banky ujištěn, že naše bytovky splňují podmínky.
Uvidí, až co bude řečeno při již konkrétním jednání. Ale i v případě, že „Panel“
nebude pro rok 2012 vyhlášen, nebude to důvod od zateplení odstoupit.
V. Kavan – současně informoval, že zateplení bude financováno z úvěru, který může
být projednáván až na základě zpracovaného rozpočtu. Předběžně by se
rozhodovalo mezi splátkami v délce 10 nebo 15 let. Hrubý laický odhad
celkových nákladů je 5,5 mil. Kč. Upozornil, že bez úvěru nelze akci realizovat.
Jedná se o majetek obce a obec je ze zákona se o tento majetek přednostně
starat.
Občané:
J. Dobiáš – zda si obec udělala propočet o kolik finančních prostředků se připravila
z důvodu, že není plátce DPH.
J. Schubert – upozornil, že problematika DPH se podrobně projednávala a ze své
zkušenosti a praxe jenom on znovu potvrzuje, že v tomto případě by obec
nedostala zpět ani korunu.
P. Antoško – vyjádřil názor, že splátka úvěru značně zatíží rozpočet obce a zda obec
bude mít prostředky na splácení úvěru.
V. Kavan – splátka bude realizována z nájmů za bytovky a zbytek bude z rozpočtu
obce. Výše splátky bude ovlivněna výši rozpočtu, úvěrovými podmínkami a
délkou splácení úvěru. Po zvýšení nájmů bude příjem obce ve výši cca 500 tis.
Kč ročně.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zahájením přípravných (projektových) prací na
zateplení bytovek č.p. 47 a 48.
Hlasování: hlasy pro 5, proti 1 (Marks), zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
8) Převod pozemku p.č. 21/1, k.ú. Suletice
Starosta L. Ptáček konstatoval, že záměr převodu byl vyvěšen na úřední desce a do
dnešního dne nikdo z občanů nebo zainteresovaných institucí nepodal k záměru
připomínky. Tím nic nebrání odsouhlasit převod.
Rozprava:
Zastupitelé:
M. Marks – byl zpracován znalecký posudek o ceně pozemku?
L. Ptáček – znalecký posudek zajistí Lesy ČR po schválení tohoto převodu. Vzhledem
k bezúplatnému převodu má posudek význam pouze pro daňové účely.
D. Tausche – jestli bylo jednáno s Lesy ČR, jak bylo řečeno na posledním zasedání.
V. Kavan – nejdříve řekl že nebylo, po upřesnění dotazu potvrdil jednání se závěrem,
že bude smluvně uplatněno věcné břemeno, v rozsahu uvedeném v návrhu
usnesení.
Z řad přítomných občanů nebyla vznesena zásadní připomínka či dotaz.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci bezúplatného převodu pozemku p.č. 21/1,
k.ú. Suletice na Lesy ČR pod podmínkou uplatnění věcného břemene
obsahujícího: a) převedený pozemek bude vždy sloužit jako účelová komunikace,
b) žádným způsobem nebudou omezováni v používání komunikace vlastníci
pozemků s ní sousedící.
Hlasování: hlasy pro 4, proti 1 (Marks), zdržel se 1 (Tausche)
Usnesení bylo přijato.
9) Pronájem části pozemku p.č. 232/3, k.ú. Homole u Panny
Starosta L. Ptáček informoval, že záměr pronájmu pozemku byl vyvěšen na úřední desce a
zájem o pronájem projevili pouze manželé Genzorovi. Doporučil proto pronájem schválit
Rozprava:
Zastupitelé neměli připomínky ani dotazy.
Z řad přítomných občanů nebyl vznesen dotaz nebo připomínka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem části pozemku p.č. 232/3, k.ú. Homole u
Panny manželům Genzorovým.
Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
10 ) Prodej pozemku p.č. 68/2, k.ú. Bláhov
Starosta L. Ptáček informoval, že záměr prodeje pozemku byl vyvěšen na úřední desce a
zájem o prodej projevili pouze manželé Růžičkovi. Doporučil proto prodej schválit za
podmínek uvedených ve zveřejněném záměru.
Rozprava:
Zastupitelé neměli připomínky ani dotazy.
Z řad přítomných občanů nebyl vznesen dotaz nebo připomínka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku p.č. 68/2 o výměře 360 m², k.ú.
Bláhov, manželům Miroslavu a Ludmile Růžičkovým za cenu 15,- Kč/m², tj.
5 400,- Kč.
Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
11 ) Záměr prodeje pozemku p.č. 512/2, k.ú. Homole u Panny
Starosta Ladislav Ptáček seznámil přítomné se záměrem prodat tento pozemek. Jedná se o
pozemek u komunikace směrem ke křižovatce. Svou velikostí je vhodný pro zástavbu.
V současné době není v zastavěné části obce podle ÚP. Protože se plánuje při další změně
ÚP zahrnout tento pozemek do zastavěného území jako stavební pozemek, byl zpracován
odhad jako na stavební parcelu. Zájemci o tento pozemek jsou.
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Rozprava:
Zastupitelé:
D. Tausche – poukázal na skutečnost, že zde obec nabízí k prodeji pozemek, který
není v ÚP a na druhé straně neřeší žádost na odprodej pozemku v Bláhově.
L. Ptáček a V. Kavan – v Doubravicích se prodává pozemek jako celek umístěný
mimo územní plán. V Bláhově jde o rozdělení pozemku v zastavěném území a je
třeba mezi zájemcem a obcí dohodnout hranici dělení. Ta má zásadní vliv na
stanovení využití pozemku a to se musí řešit změnou ÚP. Navrhují v lednu
uskutečnit schůzku dotčených osob.
Poté probíhající diskuse není v zápisu zaznamenána, protože nebyla cílena
k projednávanému bodu programu (viz § 6 odst. 4) jednacího řádu).
Z řad přítomných občanů nebyl vznesen dotaz nebo připomínka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce souhlasí s vyhlášením záměru na prodej pozemku p.č. 512/2,
k.ú. Homole u Panny.
Hlasování: hlasy pro 5, proti 1 (Marks), zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
12) Žádost o finanční příspěvek pro MŠ Třebušín
Starosta L. Ptáček přečetl žádost MŚ a doporučil žádost schválit. Navrhnul příspěvek ve
výši 1 000,- Kč.
Rozprava:
Zastupitelé neměli připomínky ani dotazy.
Z řad přítomných občanů nebyl vznesen dotaz nebo připomínka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku MŠ Třebušín na
vánoční dárky pro děti ve výši 1 000,- Kč.
Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
13) Zpráva pracovní skupiny – přívalové vody
Zastupitel Jar. Hála podal podrobnou informaci o činnosti skupiny a pracovních závěrech
k řešení přívalových vod v jednotlivých místních částech obce. Z následující rozpravy
vyplynuly 2 zásadní úkoly: zajistit stanoviska dotčených orgánů a organizací (úkol pro
OÚ) a zajistit stanoviska vlastníků dotčených pozemků (zajistí členové skupiny).
Koordinaci zajistí Jar. Hála. Další schůzka pracovní skupiny se uskuteční na přelomu
ledna a února.
Rozprava:
Vzhledem k rozsáhlosti úkolu, byla rozprava vedena volným způsobem. Závěr
rozpravy viz výše. Veškeré poznatky, návrhy a připomínky si zaznamenal ved.
pracovní skupiny Jar. Hála.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o činnosti pracovní skupiny,
zabývající se problematikou přívalových vod.
Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
14) Odsouhlasení odměny M. Hajné a E. Struhárové
Starosta Ladislav Ptáček přednesl návrh na vyplacení odměny ve výši 3 000,- Kč.
Uvedené občanky organizují a zabezpečují schůzky s občany slavící význačná životní
jubilea.
Rozprava:
Zastupitelé neměli připomínky ani dotazy.
Z řad přítomných občanů nebyl vznesen dotaz nebo připomínka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu ve výši 3 000,- Kč paní Hajné Margaritě a
Evě Struhárové
Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
15) Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru D. Tausche přečetl zápis o provedené kontrole realizace
půjček z FRB se závěrem, že nebylo zjištěno využití poskytnutých půjček v rozporu
s Opatřením č. 1/2008.
Rozprava:
Zastupitelé neměli připomínky ani dotazy.
Z řad přítomných občanů nebyl vznesen dotaz nebo připomínka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu kontrolního výboru z kontroly využití
půjček z FRB, se závěrem, že nebylo zjištěno využití poskytnutých půjček v rozporu
s Opatřením č. 1/2008.
Hlasování: hlasy pro 6, proti 0, zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
16) Veřejné slyšení k problematice dešťové vody v obci
Tento bod programu částečně prolíná s bodem 13 programu, neboť při jeho projednávání
byla několikrát zmíněna potřeba jednat o problematice přívalových vod s občany. Ale až
po zastupitelstvem schváleným postupem realizace prací. Samozřejmě individuální
konzultace s občany a dotčených vlastníků nemovitostí musí probíhat nepřetržitě.
Předkladatel M. Marks ale požadoval přijmout usnesení.
Rozprava:
Zastupitelé neměli připomínky ani dotazy.
Z řad přítomných občanů nebyl vznesen dotaz nebo připomínka.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce, aby svolal v dohodnutém termínu
veřejné slyšení občanů obce Homole u Panny, na kterém bude detailně řešena
problematika zaplavování soukromých pozemků dešťovou vodou a problematika
nadměrného množství povrchové vody protékající přes naše obce.
Hlasování: hlasy pro 5, proti 1 (Ptáček), zdržel se 0
Usnesení bylo přijato.
17) Dotazy a podněty zastupitelů
M. Marks – předložil návrh na vydávání Homolského občasníku měsíčně. Domnívá se, že
by se finanční náklady na občasník o moc nezvýšily.
18) Dotazy a podněty občanů
Nikdo se nepřihlásil

IV. ZÁVĚR
Starosta Ladislav Ptáček poděkoval zastupitelům obce a přítomným občanům za aktivní
účast, současně přítomným popřál příjemné prožití svátků vánočních a hodně zdraví a štěstí
v roce 2012.
Zápis byl zhotoven 20. 12. 2011
Ladislav Ptáček v.r.
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Daniel Tausche v.r.
Otta Pečiva v.r.
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