Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny č. 05/2016,
konaného dne 08. 09. 2016
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací síni obecního úřadu od 18:00 hodin, ukončeno
bylo v 18:20 hodin.
Omluveni:
Neomluveni:
Přítomni:
Ladislav Ptáček
Dagmar Mužíková
Zdeněk Pinc
Josef Dobiáš
Lukáš Ptáček
Jaroslav Hála

Ing. Václav Choura

I. ZAHÁJENÍ
Řádné zasedání zastupitelstva obce Homole u Panny zahájil starosta Ladislav Ptáček, který
konstatoval, že je přítomno 6 zastupitelů, z jednání se omluvil Ing. Václav Choura a zasedání
je tedy usnášení schopné. Zasedání se účastnilo 5 občanů.
Zapisovatelem byl určen Jaroslav Hála.
II. OVĚŘOVATELÉ ZÁPISU:
Předsedající předložil návrh, aby ověřovateli zápisu byli p. Zdeněk Pinc a p. Ilona Hálová
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Ověřovatelé zápisu byli schváleni.
III. PŘIPOMÍNKY K ZÁPISU Z USTANOVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ:
Předsedající vznesl dotaz, zda má někdo ze zastupitelů připomínky k zápisu z minulého
zasedání zastupitelstva obce.
Nikdo z přítomných zastupitelů neměl zásadní námitky ani 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.
Josef Dobiáš: podal návrh na projednání žádosti p. Tauscheho na koupi pozemku
v Bláhově.
J. Hála: Záměr prodeje se projednával na poslední schůzi zastupitelstva a nebyl schválen.
V tuto chvíli nemá p. Tausche na obecním úřadu podanou žádost a tak není co projednávat.
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Program zasedání je následující:
1.
2.
3.
4.
5.

Schválení programu jednání
Kontrola plnění uložených úkolů z minulých jednání zastupitelstva
Prodej pozemku p. č. 521/3 v k. ú. Homole u Panny
Prodej pozemku p. č. 284 v k. ú. Babiny II.
Prodej pozemku p. č. 283/1 v k. ú. Babiny II. a pozemku p. č. 256 v k. ú. Homole u
Panny
6. Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
7. Dotazy, připomínky a podněty občanů
Předsedající dal hlasovat o navrženém programu zasedání:
Hlasování: pro: 6

zdržel se: 0

proti: 0

Program jednání byl přijat.

2) Kontrola plnění uložených úkolů z minulých zasedání zastupitelstva.
Předsedající uvedl, že na minulých jednáních nebyly uloženy žádné úkoly.

3) Prodej pozemku p. č. 521/3 v k. ú. Homole u Panny
Předsedající vysvětlil o jaký pozemek se jedná a kde je přesně umístněný a vysvětlil, že se
jedná o zveřejnění návrhu prodeje pozemku. Jedná se o pozemek, který sousedí s obecní
cestou a lze ho využít pro otáčení vozidel nebo např. k umístnění kontejnerů.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli dotazy ani připomínky
Občané:
D. Tausche: Má žadatel jiný přístup k chatě než z pozemku, který se projednává?.
Lad. Ptáček: má a i kdyby neměl, pokud zůstane pozemek obecní, bude mít stále přístup
jako dosud.
Návrh usnesení 030/05/2016:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny neschvaluje zveřejnění záměru prodeje
pozemku p. č. 521/3 v k. ú. Homole u Panny
Hlasování: pro: 6

proti: 0

zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

4) Prodej pozemku p. č. 284 v k. ú. Babiny II.
Předsedající seznámil přítomné s tím, že se jedná o obecní cestu mezi zahradami v Nové
Vsi u Pláně a prodejem cesty jednomu majiteli by mohly v budoucnu nastat problémy pro
ostatní, kteří jí používají.
Rozprava:
2
Zápis z jednání zastupitelstva 05/2016

Zastupitelé:
Neměli dotazy ani připomínky
Občané:
Neměli dotazy ani připomínky
Návrh usnesení 040/05/2016:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny neschvaluje zveřejnění záměru prodeje
pozemku p. č. 284 v k. ú. Babiny II.
Hlasování: pro: 6
proti:0
Usnesení bylo přijato.

zdržel se:

5) Prodej pozemku p. č. 283/1 v k. ú. Babiny II. a pozemku p. č. 256 v k. ú. Honmole u
Panny
Starosta seznámil přítomné s tím, že se jedná o cestu od lip v Nové Vsi u Pláně a po této
cestě se přichází mezi zde postavené chaty a zahrady. Tato cesta má dvě parcelační čísla.
Uvedená cesta vede krom jiného k obecnímu pozemku a jejím prodejem by se obec
připravila o jediný přístup ke svému majetku a samozřejmě by přišli o volný přístup i
ostatní majitelé zahrad.
Rozprava:
Zastupitelé:
Neměli zásadní dotazy ani připomínky.
Občané:
Neměli zásadní dotazy ani připomínky.
Návrh usnesení 050/05/2016:
Zastupitelstvo obce Homole u Panny neschvaluje zveřejnění záměru prodeje
pozemku p. č. 283/1 v k. ú. Babiny II. a pozemku 256 v k. ú. Homole u Panny.
Hlasování: pro: 6
proti: 0
Usnesení bylo přijato.

zdržel se: 0

6) Dotazy, připomínky a podněty zastupitelů
J. Dobiáš: Paní Mužíková, chtěl bych vědět jak je to s těmi penězi, které se najednou
vloni objevily v bytovém hospodářství. Jedná se o 60.000,- Kč.
J. Hála: Jedná se o nájemné, které nájemníci bytovek zaplatili při přechodu plateb nájmu
dopředu. Pokud chcete, přijďte se zeptat na OÚ a účetní to vysvětlí.
7) Dotazy, připomínky a podněty občanů

3
Zápis z jednání zastupitelstva 05/2016

L. Jirásek: Existuje bývalá nájemnice, která dluží asi 80.000,-- Kč, ale tyto peníze jsem
nenalezl ve výkazu. Copak ty peníze nedluží a proč nejsou vedeny ve výkazu.
J. Hála: Dluh nevznikl v letošním roce a tak nemůže procházet výkazem. Celá věc je u
soudu a u právníka a dluh je veden v účetnictví.
J. Dobiáš: Ty peníze ve výkazu v paragrafu ale chybí.
Mgr. V. Kavan: Peníze nemůžou být ve výkazu, neboť ve výkazu je pouze tok peněz a ne
účetnictví. Dluhy jsou vedeny v účetnictví obce.
J. Hála: Ve výkazu se objeví pouze to, když nám část nebo celý dluh uhradí.
D. Tausche: Na počátku července jsem Vám poslal jakýsi dopis a do současné doby jsem
nedostal žádnou odpověď. Jedná se o stížnost na starostu a tak bych odpověď měl dostat.
J. Hála: Je to asi 14 dní, co jsme odpověď odesílal. Posílali jsme dva doporučené dopisy a
v kanceláři máme podací lístek, který můžu naskenovat a poslat.
D. Tausche: K tomuto by mě zajímalo, že na úřad došel papír, který byl adresovaný
zastupitelstvu obce a proč to zastupitelstvo neprojednává.
J. Hála: Tato žádost byla konzultována s odesílatelem a s MV a vzhledem k tomu, že ani
ve stížnosti ani v žádosti z KÚ není nic, co by vyžadovalo projednání na zastupitelstvu,
zastupitelstvo věc nemusí projednávat.
J. Dobiáš: Já o stížnosti nic nevím.
J. Hála: Všichni zastupitelé byli s obsahem stížnosti seznámeni. Pokud jsme Vám ji
neposlali, omlouvám se a žádost Vám naskenovanou odešlu.

IV. ZÁVĚR
Starosta obce poděkoval všem přítomným za účast na jednání zastupitelstva.
Zápis byl zhotoven dne 13. 09. 2016.
Ladislav Ptáček v.r.
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Zdeněk Pinc

…..................................

Ilona Hálová

....................................
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