Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 01/2017,
konaného dne 30. 3. 2017
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno
bylo v 18:50 hodin.
Omluveni:
Neomluveni:
Přítomni:
Ladislav Ptáček
Dagmar Mužíková
Zdeněk Pinc
Josef Dobiáš
Lukáš Ptáček
Ilona Hálová

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 tedy usnášení schopné. Zasedání se
účastnilo 9 občanů.
II. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:
Předsedající předložil návrh, aby ověřovateli zápisu byli p. Z. Pinc a p. Ludvík Janda.
Hlasování: pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
III. PŘIPOMÍNKY K ZÁPISU Z MINULÉHO ZASEDÁNÍ:
Předsedající vznesl dotaz, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
J. Dobiáš: Na minulém jednání zastupitelstva jsem mluvil o veřejném pracovníkovi, který si
těží dřevo a bere si ho domů, a jak si bere oplocenky. Dále se mě ptala sl. Hálová, za co beru
odměnu zastupitele. Odpověděl jsem, že ji daruji na sportovní účely. Chci, aby vše bylo
doplněno v zápisu.
Vzhledem k tomu, že obvinění vznešené panem Dobiášem bylo nekonkrétní a jeho odpověď
na dotaz sl. Hálové neodpovídala dotazu, zápis se měnit nebude.
IV. PRŮBĚH JEDNÁNÍ:
Starosta vyzval všechny přítomné k dodržení minuty ticha k uctění památky zemřelého
místostarosty Jaroslava Hály.
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.
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1. Předsedající navrhl zařadit do programu bod ,, Žádost o zřízení pachtu s Českou
dominikánskou provincií“
Hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1 (J. Dobiáš)

Bod byl zařazen do programu jednání.
2. Předsedající navrhl stažení bodu č. 9 - „ Záměr prodeje pozemku p. č. 262/2, k. ú.
Homole u Panny“
Pozemek je stavební, je nutné stanovit nejdříve odhadní cenu.
Hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod byl stažen z programu jednání.
3. Předsedající navrhl zařadit bod ,,Vypracování zadání nového ÚP za účelem
získání dotace na vypracování nového ÚP“
Hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod byl zařazen do programu jednání.
4. J. Dobiáš navrhl zařadit bod č. 11 – ,,Kontrola poskytovaných půjček z FRB vždy
po roce“
Hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Lu. Ptáček)

Bod byl zařazen do programu jednání.
5. J. Dobiáš navrhl zařadit bod č. 12 – ,,Kontrola všech přijatých žádostí a dotazů na
OÚ Homole u Panny“
Kontrolní výbor bude hlídat, zda bylo odpovězeno na všechny žádosti.
Hlasování: Pro: 2 ( Z. Pinc, J. Dobiáš) Proti:1 (L. Ptáček) Zdržel se: 2 (Lu. Ptáček,
D. Mužíková)
Bod nebyl zařazen do programu jednání.
Program zasedání je následující:
1. Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
2. Schválení programu jednání
3. Volba místostarosty
4. Kontrola plnění uložených úkolů z minulých jednání zastupitelstva
5. Rozpočtové opatření
6. Výroční zpráva za rok 2016
7. Žádost ROSKA o finanční příspěvek
8. Schválení vypracování zadání nového ÚP za účelem získání dotace na vypracování
nového ÚP
9. Smlouva o zhotovení návrhu zadání ÚP a o poskytnutí tech. a odborné pomoci obci
10. Žádost o zřízení pachtu s Českou dominikánskou provincií
11. Kontrola poskytovaných půjček z FRB
12. Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
13. Dotazy, připomínky a podněty občanů
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Předsedající dal hlasovat o navrženém programu zasedání:
Hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 0

Program jednání byl přijat.
2) Složení slibu nového člena zastupitelstva obce
Ilona Hálová složila slib nového člena zastupitelstva obce.
3) Volba místostarosty
Starosta se zeptal přítomných zastupitelů, kdo by měl zájem o funkci místostarosty.
Všichni odmítli, jen p. Dobiáš se přihlásil, že by měl o funkci místostarosty zájem.
Starosta dal hlasovat, kdo je pro, aby byl p. Dobiáš zvolen místostarostou.
Hlasování: Pro: 0
(Z. Pinc)

Proti: 4 (D. Mužíková, I. Hálová, Lu. Ptáček, L. Ptáček ) Zdržel se: 1

Nebyl zvolen místostarosta.
4) Kontrola plnění uložených úkolů z minulých jednání zastupitelstva
Předsedající uvedl, že na minulých jednáních nebyly uloženy žádné úkoly.
5) Rozpočtové opatření
Předsedající předal slovo předsedkyni finančního výboru p. Dagmar Mužíkové. Ta přečetla
zprávu.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš: Nedostal jsem všechny podklady.
L. Ptáček: Omlouvám se.
J. Dobiáš: V pořádku.
Návrh usnesení 050/01/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č.3/2016
Hlasování: pro: 5

proti: 1 (J. Dobiáš)

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato.
6) Výroční zpráva za rok 2016
Předsedající všechny seznámil s výroční zprávou.
Rozprava:
D. Tausche: Stížností bylo více. Měl byste to překontrolovat, aby to sedělo se skutečností.
L. Ptáček: Zkontroluji to.
Návrh usnesení 060/01/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje výroční zprávu dle zák. č. 106/1999 za rok 2016
Hlasování: pro: 5
proti: 1 (J. Dobiáš)
Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 0
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7) Žádost ROSKA o finanční příspěvek
Předsedající seznámil všechny přítomné se žádostí o fin. příspěvek od sdružení ROSKA
Teplice. Vždy přispíváme 3000,- Kč, myslím, že částka by mohla zůstat stejná.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš: Nejdříve bychom si měli dát do pořádku své věci a pak teprve přispívat jinam. Do
místních částí se neinvestuje.
L. Ptáček: Z místních nám tam dojíždí p. Holíková.
Občané:
Neměli zásadní dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení 070/01/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí fin. příspěvku ve výši 3000,- Kč.
Hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
8) Schválení vypracování zadání nového ÚP za účelem získání dotace na vypracování
nového ÚP
Předsedající stručně vysvětlil nutnost schválení tohoto bodu pro získání dotace.
Rozprava:
Zastupitelé: Bez připomínek
Občané:
D. Tausche: Proč tyto informace nejsou poskytovány občanům v předstihu?
V. Kavan: Na minulém zasedání se vše projednávalo. Nyní jsme v přípravné fázi, kdy se musí
zadat vypracování zadání. V této fázi se nemají občané k čemu vyjádřit.
Návrh usnesení 080/01/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje vypracování zadání nového ÚP za účelem získání dotace na
vypracování nového ÚP.
Hlasování: Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
9) Smlouva o zhotovení návrhu zadání ÚP a o poskytnutí tech. a odborné pomoci obci
Předsedající zasedání předložil smlouvu k nahlédnutí.
Rozprava:
Občané:
D. Tausche: Vyžádal si smlouvu k nahlédnutí.
Návrh usnesení 090/01/2017:
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zhotovení návrhu ÚP.
Hlasování: Pro: 4

Proti: 0

Zdržel se: 2 (I. Hálová, J. Dobiáš)

Usnesení bylo přijato.
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10) Žádost o zřízení pachtu s Českou dominikánskou provincií
Předsedající přečetl žádost.
Rozprava:
Zastupitelé:
L. Ptáček: Myslel jsem na výměnu za pozemek stávajícího dětského hřiště, ale soud ještě
nerozhodl, komu pozemek připadne.
Občané:
V. Kavan: Dojde k zhodnocení pozemku a do budoucna můžeme usilovat o výměnu.
Návrh usnesení 100/01/2017:
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízení, pachtu na pozemek č.p. 592, k.ú. Homole u Panny
s Českou dominikánskou provincií.
Hlasování: Pro: 5 Proti: 0
Usnesení bylo přijato.

Zdržel se: 1 (J. Dobiáš)

11) Kontrola poskytovaných půjček z FRB
K návrhu kontroly půjček z FRB vzneseným zastupitelem J. Dobiášem neměl nikdo
připomínky.
Návrh usnesení 110/01/2017:
Zastupitelstvo obce souhlasí s kontrolou poskytovaných půjček z FRB po roce.
Hlasování: Pro: 5

Proti: 0

Zdržel se: 1 (Lu. Ptáček)

Usnesení bylo přijato.
12) Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
L. Ptáček: 1. Proběhla kontrola z KÚ, nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
2. Opravuje se cesta v Haslicích, dále se bude opravovat cesta na Bláhově.
J. Dobiáš: Zde jsou informace o dotacích na školky (okopírovaný nicneříkající článek
z denního tisku). Máme zde volný objekt, tak můžeme zažádat o dotaci na školku.
L. Ptáček: Dotace na školku nejsou tak jednoduché.
J. Dobiáš: Zde je Výzva ČOV pro dotace. Okopírujte si to a vraťte mi to.
J. Dobiáš: V Bláhově se objevila černá skládka.
L. Ptáček: Je to vyřešené. Pálené střešní tašky budou použity na zpevnění cest.
J. Dobiáš: Je problém s p. Vlastníkem. Chatu užívá celoročně, kam ukládá odpadky? Nemá
okapy a voda teče na obecní pozemky.
13) Dotazy, připomínky a podněty občanů
D. Tausche: Bude nějaké jednání s Bus Line? Autobusy často končí v Homoli a občané
z ostatních obcí musí pěšky.
L. Ptáček: Ano, opět vyvoláme schůzku.
J. Dobiáš: Autobusy končí v Homoli, ostatní lidé jsou odstřiženi.
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IV. ZÁVĚR
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast na jednání zastupitelstva.
Zápis byl zhotoven dne 5. 4. 2017.
Ladislav Ptáček v.r.
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Pinc v.r.
Ludvík Janda v.r.
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