Obec Hlušice
Zastupitelstvo obce Hlušice
Zápis
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Hlušice,
konaného dne 10. října 2016, od 17:00 hodin.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Hlušice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo
zahájeno v 17.00 hodin starostou obce p. Jaroslavem Trejbalem (dále jako
„předsedající“).
Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva
(příloha 1) konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu
9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.
3 zákona o obcích).
Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Radku Trejbalovou a p. Dagmar
Křivánkovou, zapisovatelem p. Martinu Vízkovou. K návrhu nebyly vzneseny
žádné protinávrhy. Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se
přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlušice určuje ověřovateli zápisu p. Radku Trejbalovou a
p. Dagmar Křivánkovou, zapisovatelem p. Martinu Vízkovou.
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu souladu s pozvánkou
předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední
desce. K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. Před hlasováním
dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlušice schvaluje následující program zasedání:
1) Hospodaření obce.
2) Rozpočtové opatření č. 11/2016 a 12/2016.
3) Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu
KHK č. 16ZPD01-002/Hlušičky – protipovodňová opatření – I.etapa/.
4) Výběr dodavatele na PD na akci: Hlušičky protipovodňová opatření –
I.etapa.
5) Projednání nabídky p. Vladimíry Bartoňkové na odprodej stavebního
pozemku v k.ú. Hlušičky p.č. 555/2, LV 767.

6) Projednání a schválení Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí
nájemní /13 nových parcel/.
7) Žádost ředitelství ZŠ a MŠ Hlušice o mimořádné krytí nákladů na
čerpání řádné dovolení zaměstnankyň po MD.
8) Pojištění bezdrátového rozhlasového zařízení.
9) Diskuze
Výsledek hlasování: pro 9 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Bod 1 – Hospodaření obce.
OZ bylo seznámeno s hospodaření obce na uplynulé období.
Bod 2 – Rozpočtové opatření č. 11/2016 a 12/2016.
OZ bylo seznámeno s rozpočtovými opatřeními č. 11 a 12. Rozpočtové opatření č.
11 vzalo na vědomí a s rozpočtovým opatřením č. 12 souhlasí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlušice schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2016.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
Bod 3 – Projednání a schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního fondu
KHK č. 16ZPD01-002 /Hlušičky protipovodňová opatření – I.etapa/.
OZ bylo seznámeno se Smlouvou o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK č.
16ZPD01-002, jedná se o dotaci na projektovou dokumentaci Protipovodňová opatření
Hlušičky – I.etapa.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlušice schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z dotačního fondu KHK č. 16ZPD01-002 na akci Protipovodňová opatření
Hlušičky – I.etapa.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Bod 4 – Výběr dodavatele na PD na akci Protipovodňová opatření Hlušičky –
I.etapa.
OZ bylo seznámeno s nabídkou a smlouvou s firmou PROIS, HK na vypracování
projektové dokumentace na akci Protipovodňová opatření Hlušičky – I.etapa. OZ s touto
smlouvou souhlasí a zároveň souhlasí s oslovením pouze jednoho dodavatele na
vypracování projektové dokumentace výše uvedené investiční akce.
Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Hlušice schvaluje Smlouvu s firmou Prois Hradec Králové
na vypracování PD a schvaluje oslovení pouze jednoho dodavatele na
vypracování PD akce.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdrželi se 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Bod 5 – Projednání nabídky paní Vladimíry Bartoňkové na odprodej stavebního
pozemku v KÚ Hlušičky, p.č. 555/2, LV 767.
OZ bylo seznámeno s výše uvedenou nabídkou. OZ navrhuje nabídnout p.
Bartoňkové 30Kč za 1m2.
Bod 6 – Projednání a schválení Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
/13nových parcel/.
OZ bylo seznámeno s výše uvedenou smlouvou s RWE. OZ tuto smlouvu schvaluje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlušice schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, o
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě
budoucí nájemní /13 nových parcel/.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Bod 7 – Žádost ředitelství ZŠ a MŠ Hlušice o mimořádné krytí nákladů na čerpání
řádné dovolené zaměstnankyň po MD.
OZ bylo seznámeno s žádostí ředitelky ZŠ a MŠ Hlušice. OZ tuto žádost schvaluje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlušice schvaluje žádost ZŠ a MŠ Hlušice, a navyšuje
rozpočet školy, na pokrytí těchto nákladů.
Hlasování: pro 8 proti 0 zdrželi se: 1
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Bod 8 – Pojištění bezdrátového rozhlasu
OZ bylo seznámeno se Smlouvou s firmou Kooperativa, kterou se pojišťuje bezdrátové
rozhlasové zařízení, které není majetkem Obce Hlušice. OZ toto pojištění schvaluje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hlušice schvaluje Pojistnou smlouvu rozšířenou o
pojištění bezdrátového rozhlasového zařízení.
Hlasování: pro 9 proti 0 zdrželi se: 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Bod 9 – Diskuze.
- Požadavky spolků na čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce – VHP

Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Zveřejněná informace o konání ustavujícího zasedání podle § 93 odst. 1 zákona o
obcích
Zápis byl vyhotoven dne: 12.října 2016
Zapisovatel: Martina Vízková
Ověřovatelé:

Starosta:

Radka Trejbalová, dne 12.října 2016

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

Dagmar Křivánková, dne12.října 2016

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

Jaroslav Trejbal, dne 12.října 2016

……………………………

