Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 01/2015,
konaného dne 05.02. 2015
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno
bylo v 19:30 hodin.
Omluveni:
Neomluveni:
Přítomni:
Ladislav Ptáček
Ing. Václav Choura
Jaroslav Hála
Dagmar Mužíková
Josef Dobiáš
Zdeněk Pinc
Lukáš Ptáček

I. ZAHÁJENÍ
Řádné zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny zahájil starosta Ladislav Ptáček, který
konstatoval, že je přítomno všech 7 zastupitelů a zasedání je usnášení schopné.
Zasedání se účastnilo 9 občanů.
Zapisovatelem byl určen Jaroslav Hála.
II. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:
Předsedající předložil návrh, aby ověřovateli zápisu byli p. Josef Dobiáš a p. Alena
Pincová. Zastupitel J. Dobiáš prohlásil, že se ověřování zápisu vzdává a tak byl jako
ověřovatel určen p. Lukáš Ptáček.
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.
J. Hála: uvedl, že jeho informace p. Dobiášovi ohledně pořadí v hlasování na předsedu KV
byla mylná, ale vzhledem k tomu, že zastupitelem byl navržen pouze jediný kandidát, byla
volba provedena v souladu se zákonem o obcích.
J. Dobiáš: Ano, ale volba byla špatná, protože nebyla provedena podle jednacího řádu.
Zápis z posledního zasedání zastupitelstva nebude měněn.
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.
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J. Dobiáš uvedl, že žádá, aby body č. 6,7 a 8 byly vyškrtnuty z jednání zastupitelstva,
neboť neobdržel včas veškeré podklady a to podle jednacího řádu.
J. Hála uvedl, že v jednacím řádu je také uvedeno, že v odůvodněných případech, mohou
být podklady předány i později. Toto se stalo nyní, neboť podklady k uvedeným bodům
(smlouva a doplněk rozvoj. dokumentu) byly připraveny dne 03.02.2015 a ihned
zastupitelům poskytnuty.
Předsedající dal hlasovat o tom, zda-li mají být uvedené body staženy z programu jednání
zastupitelstva.
Hlasování: pro: 1 (Dobiáš) zdržel se: 0

proti: 6

Body 6, 7 a 8 budou projednány tak, jak byly uvedeny v pozvánce na jednání
zastupitelstva.

Program zasedání je následující:
1. Schválení programu jednání
2. Kontrola plnění uložených úkolů z minulých jednání zastupitelstva
3. Rozpočtové opatření č. 4/2014
4. Výroční zpráva o poskytnutých informací
5. Schválení vybudování dětského hřiště na pozemcích 236 a 237
6. Rozvojový plán obce
7. Dotace na vybudování dětského hřiště
8. Žádost o dotaci ROS Teplice
9. Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
10. Dotazy, připomínky a podněty občanů
Předsedající dal hlasovat o navrženém programu zasedání:
Hlasování: pro: 6, proti: 1 (Dobiáš), 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) Rozpočtové opatření č. 04/2014
Předsedající předal slovo místostarostovi, který seznámil přítomné a jednotlivými
položkami v rozpočtovém opatření které starosta obce provedl.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš se zeptal na to, proč se převáděly finance mezi účty a proč toto nebylo
provedeno před koncem roku.
Starosta uvedl, že se peníze převedly, aby byly na běžném účtu k dispozici na provoz na
počátku roku.
J. Dobiáš se zeptal na rozdíl u § 5161 a položky….
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Mgr. V. Kavan uvedl, že se jednalo pouze o účetní úpravu, neboť peníze byly zařazeny do
špatného paragrafu a tak se to muselo administrativně upravit.
Návrh usnesení 030/01/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 04/2014
přijaté starostou obce a to bez výhrad.
Hlasování: pro: 6, proti: 1 (Dobiáš), zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
4) Výroční zpráva o poskytnutých informací
J. Hála seznámil přítomné s tím, že bylo podáno 13 žádostí o poskytnutí informací dle
z.č. 106/1999 Sb., všem žádostem bylo vyhověno. Byly podány dvě stížnosti a obě byly
dle uvedeného zákona vyřešeny.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 040/01/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje Výroční zprávu o poskytnutých
informacích dle z.č. 106/1999 Sb..
Hlasování: pro: 6, proti: 0, zdržel se: 1 (Dobiáš)
Usnesení bylo přijato.
5) Schválení vybudování dětského hřiště na pozemcích p.p.č. 236 a 237 v k.ú. Homole u
Panny
J. Hála seznámil přítomné s tím, že jako nejlepší místo pro vybudování dětského hřiště se
jeví pozemky p.p.č. 236 a 237 v k.ú. Homole u Panny. Dále uvedl, že se k tomuto
nevyužijí celé pozemky, neboť hřiště je plánováno na max. rozměry 250 m².
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
D. Tausche se zeptal, jestli se již ví co bude dětské hřiště obsahovat.
J. Hála tuto otázku necháme až na další body jednání, tam bude prostor to probrat.
.
Návrh usnesení 050/01/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje vybudování dětského hřiště na pozemcích
p.p.č. 236 a 237 v k.ú. Homole u Panny.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato.
6) Rozvojový plán obce
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J. Hála seznámil přítomné, že pro případnou žádost o dotaci musí mít obec vypracovaný
Plán rozvoje na příští léta. Plán byl zastupitelům předložen včetně přibližných odhadů
nákladů k jednotlivým akcím. Dále zastupitele seznámil s tím, že dokument není
konečný, ale je v něm uvedeno, že se tento může měnit a doplňovat dle potřeb obce a
návrhů zastupitelů.
Rozprava:
Zastupitelé:
J. Dobiáš se zeptal proč se na rozvojovém dokumentu nepodíleli všichni zastupitelé
J. Hála uvedl, že nic nebrání tomu, aby v létě nebo na podzim zažádal o rozšíření plánu o
další body a dokument se může doplnit.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 060/01/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje Rozvojový dokument obce Homole u
Panny na roky 2015 – 2020
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato
7) Dotace na vybudování dětského hřiště
J. Hála seznámil přítomné s tím, že by byla škoda nevyužít dotace, která na výstavbu
dětského hřiště je. Zde vysvětlil i to, jaké atrakce by mohlo hřiště obsahovat s tím, že se
jedná pouze o návrh o kterém se bude ještě jednat. Dále uvedl, že jelikož je nejvyšší čas a
obec by nestihla sama žádost o dotaci podat, navrhuje uzavřít Příkazní smlouvu s firmou
Tsunami Litoměřice, která žádost o dotaci podá a zajistí vše potřebné.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
D. Tausche se zeptal na kolik hřiště vyjde a jestli se vůbec dotace vyplatí, když se bude
platit firma, která bude dotaci vyřizovat a obec se na dotaci podílí 30ti procenty.
J. Hála uvedl, že cena určena není, protože nebyly vybrány konkrétní atrakce a tudíž
nelze cenu stanovit. Tato bude známa po výběrovém řízení. Dále uvedl, že se určitě
dotace vyplatí.
D. Tausche se dále zeptal jestli bude dělat výběrové řízení k dětskému hřišti firma
Tsunami nebo kdo bude výběrové řízení pořádat
J. Hála sdělil, že firma Tsunami určitě výběrové řízení zajišťovat nebude, ale jestli jej
bude dělat obec nebo nějaká jiná firma se ještě neví.
Návrh usnesení 070/01/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje uzavření Příkazní smlouvy s firmou
Tsunami a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
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Usnesení bylo přijato

8) Žádost o dotaci ROS Teplice
Starosta obce seznámil přítomné s tím, že jako každý rok si požádala organizace ROSKA
Teplice o příspěvek a jelikož je členem této organizace i naše občanka, navrhuje
poskytnout částku ve výši 3.000,- Kč stejně jako vloni.
Rozprava:
Zastupitelé:
Zastupitelé neměli žádné zásadní připomínky ani dotazy.
Občané:
Občané neměli připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení 080/01/2015:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny schvaluje finanční příspěvek ve výši 3000,-Kč pro
ROSKU Teplice.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení bylo přijato
9) Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
Starosta seznámil přítomné, že po zateplení obecního úřadu se bude na půdě OÚ provádět
výstavba prostor pro archiv obce. Dále uvedl, že tyto práce provede firma Renomat,
neboť prováděla veškeré práce na OÚ a tak ať si ručí za opravu celé budovy a nebudou
problémy s reklamacemi.
J. Dobiáš se obrátil na Ing. V. Chouru kvůli článku v Homolském občasníku a proběhla
zde diskuze o jeho obsahu.
10) Dotazy, připomínky a podněty občanů
D. Tausche předal místostarostovi reakci na článek v Homolském občasníku s tím, že si
ho přeje v tomto zveřejnit. Dále sdělil, že chce aby tento článek byl přílohou zápisu.
Mgr. V. Kavan uvedl, že bylo p. J. Dobiášem sděleno, že se dopustil nezákonnosti při
předávání funkce novému místostarostovi. Uvedl, že toto je nesmysl a písemné vyjádření
poslal p. J. Dobiášovi i všem zastupitelům.
Poznámka zapisovatele:
Žádosti p. D. Tauscheho, aby byla jeho reakce na článek v Homolském občasníku
součástí zápisu ze zastupitelstva nebylo vyhověno, neboť tato nebyla předmětem jednání
zastupitelstva a p. D. Tausche s jejím obsahem nikoho neseznámil. Písemná reakce,
kterou zaslal i na OÚ byla předána redaktorce Homolského občasníku s tím, že obec
nemá žádné námitky proti jeho zveřejnění v nejbližším HO.
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IV. ZÁVĚR
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast na jednání zastupitelstva.

Zápis byl zhotoven dne 12. 02. 2015.
Ladislav Ptáček v.r.
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Lukáš Ptáček v.r.
Alena Pincová v.r.
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