ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
HLOHOVČICE ZE DNE 6.9.2013, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ
Č.J. : 78/13
Program :
1) Zahájení
2) Došlá korespondence
3) Projekty a žádosti o dotace
4) Inventarizace majetku
5) Obecní les
6) Kultura
7) Rozpočtové změny
8) Odpady
9) Svazek ČHP
10) Diskuze
11) Usnesení
12) Závěr
Jednání :
1) Veřejné zasedání zahájil starosta J. Kaigl, který přivítal všechny přítomné a přednesl
program jednání. Nikdo neměl námitek, program byl schválen jednomyslně. Jako
ověřovatelé zápisu byli zvoleni Václav Krištof a Josef Traxmandl
2) Došlá korespondence – starosta seznámil přítomné s došlou korespondencí od
21.6.2013 do 6.9.2013
3) Projekty a žádosti o dotace – starosta informoval o tom, že byla zpracována projektová
dokumentace na výstavbu chodníků, obrubníků a vpustí do kanalizace při pravé straně
vozovky směr Srbice. Vzhledem k finanční náročnosti akce, bude nutné tuto akci
rozložit na etapy a požádat o dotaci z příslušného programu – tato akce se prozatím
odkládá a vyčká se vyhlášení příslušného dotačního programu. Dále byla zpracována
dokumentace, energetický audit na zateplení budovy obecního úřadu a zároveň byla
podána žádost o dotaci na MŽP.
4) Inventarizace majetku – byla navržena schválena inventarizačni komise ve složení :
předseda – Vinklárek Petr
člen – Toupal Lukáš
člen - Šalom Ivan
likvidační komise : Kaigl Josef, Moudrá Helena, Vinklárek Petr
5) Obecní les – starosta informoval, že nový majitel rekreačního objektu nemá zájem o
pronájem pozemků. Na pozemky je platná smlouva s Pilsen Steel. Je vytýčena hranice
mezi pozemky. Na pozemcích se nachází chaty, bazén, čistírna vod, vyrovnávací
nádrž, vsakovací vrty, posilovna, venkovní dřevěná restaurace, rozvody elektřiny,
kanalizace, vodovod a studna.
6) Kultura – v měsíci listopadu se uskuteční zájezd do divadla Na Vinohradech na
divadelní představení Zkrocení zlé ženy. Obec zaplatí dopravu autobusu ČSAD a část
z ceny vstupenek. OZ schvaluje tyto platby.
7) Rozpočtové změny – OZ bere na vědomí a schvaluje rozpočtové změny č. 4 a č. 5.
8) Odpady starosta zabezpečí na měsíc říjen sběr nebezpečného a velkoobjemového
odpadu.
9) Starosta navrhl ukončení činnosti sdružení obcí ČHP po předchozím jednání s obcemi
Čermná a Poděvousy. Obecní zastupitelstvo odsouhlasilo zrušení tohoto sdružení
nejpozději k 31.12.2013.

10) Diskuze – v diskuzi se hovořilo o požadavku SPCCHO na příspěvek pro postižené.
Starosta navrhl částku 2000,- Kč na rok. OZ tuto sumu jednomyslně schválilo.
11) Usnesení - s usnesením dnešního veřejného zasedání seznámila zapisovatelka Helena
Moudrá. Usnesení bylo jednomyslně schváleno
12) Závěr – Starosta poděkoval přítomným za účast a veřejné zasedání ukončil
Zapsala místostarostka obce Helena Moudrá ………………………………………….
Starosta obce Josef Kaigl ………………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu :
Václav Krištof ……………………………………………………………………….
Josef Traxmandl ……………………………………………………………………………

USNESNENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZSTUPITELSTVA
HLOHOVČICE ZE DNE 6.9.2013
Obecní zastupitelstvo schvaluje :

1. Projektovou dokumentaci na výstavbu chodníků po pravé straně vozovky směr
Srbice a v případě vyhlášení příslušného dotačního programu pověřuje starostu
obce k podání žádosti o dotaci - jednomyslně
2. Projektovou dokumentaci, energetický audit na zateplení budovy obec. úřadu a
podání žádosti o dotaci na MŽP - jednomyslně
3. Inventarizační komisy ve složení předseda Vinklárek Petr, členové Toupal Lukáš a
Šalom Ivan a likvidační komisy ve složení Kaigl Josef, Helena Moudrá a
Vinklárek Petr – jednomyslně
4. Úhradu dopravy a 1třetinu vstupenky zájezdu do Vinohradského divadla jednomyslně
5. Rozpočtovou změnu č. 4 a č. 5 - jednomyslně
6. Zajištění sběru velkoobjemového a nebezpečného odpadu na měsíc říjen 2013 –
jednomyslně
7. Poskytnutí příspěvku SPCCHO ve výši 2 000,- Kč na rok 2013 pro postižené
občany – jednomyslně
8. Zrušení sdružení ČHP nejpozději k 31.12.2013 - jednomyslně

Obecní zastupitelstvo volí :
ověřovatele zápisu Václava Krištofa a Josefa Traxmandla
Zapsala místostarostka obce Helena Moudrá …………………………………………..
Starosta obce Josef Kaigl ………………………………………………………………
Ověřovatelé zápisu :
Václav Krištof ……………………………………………………………………….
Josef Traxmandl……………………………………………………………………………

