Výpis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hluboš
konané dne 19.05. 2021 od 19:00 hod.
´
listů:6
Přítomno 6 členů ZO z 9:
Čajan Jiří, Mašek Josef, Rostislav Petřík, Josef Zejda, Krejčí Jiří, Medalová Renata, Kovalčík
Vladimír
Nepřítomen: Ota Richter, Mařan Břetislav,
Hostů:8
1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce
Zasedání ZO Hluboš bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Jiřím Čajanem.
Starosta dále z presenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je
přítomno 7 členů (z celkového počtu 9 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné.
2) Schválení programu jednání
Starosta seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Zahájení zasedání
1) Schválení programu jednání
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) ZŠ a MŠ Hluboš
a) návrh na uzavření MŠ -hlavní prázdniny 2021
b) kritéria-přijetí-do-MŠ-2021-2022
c) žádost o souhlas zřizovatele o podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MŠMT
OPVVV Šablony III
4) výběr zhotovitele na akci – oprava autobusové zastávky „Chaloupky“
5) žádost o napojení příjezdové komunikace k pozemku p.č. 653/1 na místní komunikaci
p.č.1115
6) územní plán – vyhlášení zadání změny č.1
7) prodej a nákup pozemků dle GP 805-6/2021 - narovnání majetkových vztahů.
8) rozpočtové opatření č.2 roku 2021
9) informativní
a) zpětný odběr pneumatik a autobaterií

Návrh usnesení č. 1:
Zastupitelstvo obce Hluboš schvaluje předložený program veřejného zasedání.
Hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Proti: 0

1

Zdržel se:

0

2) Volba ověřovatelů zápisu
Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu Josefa Maška a ing. Vladimíra Kovalčíka. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce Hluboš určuje ověřovateli zápisu Josefa Maška a ing. Vladimíra Kovalčíka.
Hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 2 bylo schváleno.

Zdržel se:

Proti: 0

0

3) ZŠ a MŠ Hluboš
a) návrh na uzavření MŠ -hlavní prázdniny 2021
Přítomní byly seznámeni s návrhem ředitele ZŠ a MŠ na přerušení provozu MŠ v období letních
prázdnin. (příloha č. 2).
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce Hluboš považuje tímto návrh na uzavření MŠ v době letních prázdnin
od 1. 7. 2021 do 9. 7. 2021. a od 26. 7. 2021 do 31. 8. 2021v duchu zákona 561/2004 a vyhlášky
14/2005 za projednaný a s návrhem na uzavření MŠ v době od 1. 7. 2021 do 9. 7. 2021. a od 26.
7. 2021 do 31. 8. 2021 souhlasí.
Hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdržel se:

0

b) kritéria-přijetí-do-MŠ-2021-2022
Přítomní byly seznámeni návrhem kritérií ředitele školy pro přijímání nových dětí k předškolnímu
vzdělávání do MŠ Hluboš (příloha č. 3)
Návrh usnesení č. 4
S ohledem na termín dodání návrhu kritérií (23.4.2021) a termínu zápisu do MŠ ( od 10.5.2021 do
16.5.2021) zastupitelstvo obce nemělo šanci se k tomuto vyjádřit bere informaci o stanovených
kritériích pouze na vědomí. Zároveň ZO konstatuje, že došlo ze strany vedení školy k porušení
zákona 561/2004 §34 bod 2.
Hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdržel se:

0

c) žádost o souhlas zřizovatele o podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MŠMT
OPVVV Šablony III
Přítomní byly seznámeni návrhem se žádostí ředitele školy o zapojení do výzvy MŠMT OPVVV
Šablony III. (příloha č. 4,5)
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podáním dotace PO ZŠ a MŠ Hluboš do výzvy MŠMT OPVVV
Šablony III, neboť ZO nebylo ze strany vedení školy zatím nijak informováno o průběhu realizace,
příp. ukončení předešlých projektů („Šablon“), tudíž nemoha být ani provedena kontrola ze strany
zřizovatele zda předešlé projekty jsou v pořádku jak po věcné tak účetní stránce. Případné chyby
2

v realizaci a vyúčtování projektu a z toho plynoucí penále či vratky dotací jsou financované
z provozních peněz, tedy peněz zřizovatele. A kontrola účetních dokladů příspěvkové organizace
za I Q 2021 opět prokázala závažné chyby v účetnictví včetně porušení rozpočtové kázně.
ZO také nemá dostatek informací o tom, na co konkrétně bude příspěvková organizace prostředky
žádat, o případné finanční spoluúčasti. ZO tedy požaduje doplnění potřebných informací, které
budou podkladem pro rozhodnutí zastupitelstva obce na dalším jednání ZO. Požadované
informace ze strany zřizovatele budou specifikovány a zaslány vedení školy do 26.6.2021
Žádost o dotaci se podávají od 31.3.2021- projednávaná žádost ze strany vedení školy byla
zřizovateli doručena 15.4.2021. Termín ukončení podání žádosti je 29.6.202. Doplňující informace
k žádosti zastupitelstvo obce požaduje dodat do 7.6.2021do 15:00.
Hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdržel se:

0

4) výběr zhotovitele na akci – oprava autobusové zastávky „Chaloupky“
Přítomní byly seznámeni s průběhem a výsledkem výběrového řízení na opravu autobusové
zastávky „Chaloupky“.(příloha č. 6).
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo obce souhlasí a potvrzuje výsledek výběrového řízení na akci „Hluboš – zastávka
podél silnice II/118“ dle zápisu z jednání komise (příloha č. 6).

Hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdržel se:

0

5) Žádost o napojení příjezdové komunikace k pozemku p.č. 653/1 na místní komunikaci
p.č.1115
Přítomní byly seznámeni se žádostí o připojení příjezdové komunikace k pozemku p.č. 653/1 na
místní komunikaci p.č.1115.(příloha č 7,8,9). Součástí žádosti je i projektová dokumentace
příjezdové komunikace.
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s napojením příjezdové komunikace k pozemku p.č.653/1 na místní
komunikaci p.č.1115 z důvodu toho, že místní komunikace na p.č.1115 nesplňuje legislativní
podmínky pro místní komunikace. Dle pasportu místních komunikací se jedná o komunikaci
širokou 2,5m v délce 140m nezpevněnou. Komunikace – parcelní číslo 1115 k.ú Hluboš - je v délce
cca 90m nesjízdná pro jakoukoli techniku a v největším zúžení má šíři pouhých 1,5m. Jelikož by
tato komunikace by měla sloužit k připojení rozvojové lokality o výměře cca 12 tis m2nemůže dát
zastupitelstvo obce souhlas s napojením na projektovanou komunikaci k pozemku p.č 653/1 k.ú
Hluboš dokud nebude místní komunikace na p.č.1115 mít náležité parametry..
Nekvalitní příjezdová komunikace neřešená ihned v počátku zástavby v rozvojové lokalitě může
přinést velké finanční náklady pro obec do budoucna.
Hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Proti:

3

0

Zdržel se:

0

6) územní plán – vyhlášení zadání změny č.1
Starosta seznámil přítomné s vyhlášením změny č. 1 v územní plánu obce Hluboš (příloha č.10).
Formulář na podávání změn ÚP je přílohou č.11 tohoto zápisu
Po diskuzi bylo přistoupeno k hlasování o návrh u usnesení
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo po projednání
a) dává podnět k pořízení změny č. 1 ÚP podle § 55a §55b stavebního zákona, tedy
zkráceným postupem pořizování
b) určuje zastupitele, který bude spolupracovat s pořizovatelem územně plánovací
dokumentace podle § 6, odst.5, písmene f) stavebního zákona, ve vazbě na § 55a 55b
pana starostu Bc. Jiřího Čajana
c) na základě § 6 odst. 6 písm.b) stavebního zákona pověřuje pořizováním změny č. 1
územního plánu pana ing. Miroslava Sládka -IČ 123 27 166
ukládá starostovi vybrat zhotovitele formou poptávkového řízení s min. 3 nabídkami.
Hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdržel se:

0

7) prodej a nákup pozemků dle GP 805-6/2021 narovnání majetkových vztahů
Starosta předložil návrh na prodej :
 pozemku parcelní číslo 1121/4 k.ú Hluboš– druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 84m2
kupující je paní Jitka Veselá, bytem Hluboš 195, 262 22 Hluboš.
Záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce jak v písemné tak i v elektronické podobě od
28.04.2021 do 14.05.2021 (příloha č. 12). Cena za pozemek je stanovena znaleckým posudkem
č.3/2021 (příloha č. 13) vyhotoveným soudním znalcem - Miluší Ptáčkovou dne 12.4.2021
na 22 190,- Kč. Geometrický plán 805-6/2021 je přílohou č. 14
Před hlasováním dal možnost vyjádřit se přítomným občanům
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku 1121/4 k.ú. Hluboš za cenu 22 190,- Kč a
souhlasí s tím, aby starosta obce kupní smlouvu na prodej pozemku podepsal. Před uzavřením
kupní smlouvy na prodej pozemku bude uzavřena smlouva o úhradě nákladů spojených s touto
transakcí, které hradí kupující – poměr nákladů na pořízení GP, znaleckého posudku na stanovení
ceny. Návrh na vklad hradí kupující.
Hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

Proti: 0

Zdržel se:

0

Starosta předložil návrh na koupi:
 pozemku, parcelní číslo 751/3 kú.Hluboš – druh orná půda, - o výměře 24 m2,
Cena za pozemek je stanovena znaleckým posudkem č.3/2021 vyhotoveným soudním znalcem Miluší Ptáčkovou dne 12.4.2021 na 120,-Kč
Návrh usnesení č.10
Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí pozemku 751/3 kú.Hluboš za cenu 120,-Kč a souhlasí s tím,
aby starosta obce kupní smlouvu na koupi zmiňovaného pozemku podepsal.
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Hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdržel se:

0

 pozemku, parcelní číslo 752/3 kú.Hluboš – druh orná půda, - o výměře 30 m2,
Cena za pozemek je stanovena znaleckým posudkem č.3/2021 vyhotoveným soudním znalcem Miluší Ptáčkovou dne 12.4.2021 na 150,-Kč
Návrh usnesení č.11
Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí pozemku 752/3 kú.Hluboš za cenu 150,-Kč a souhlasí s tím,
aby starosta obce kupní smlouvu na koupi zmiňovaného pozemku podepsal.
Hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdržel se:

0

 pozemku, parcelní číslo 754/7 kú.Hluboš – druh orná půda, - o výměře 87 m2,
Cena za pozemek je stanovena znaleckým posudkem č.3/2021 vyhotoveným soudním znalcem Miluší Ptáčkovou dne 12.4.2021 na 380,-Kč
Návrh usnesení č.12
Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí pozemku 752/3 kú.Hluboš za cenu 150,-Kč a souhlasí s tím,
aby starosta obce kupní smlouvu na koupi zmiňovaného pozemku podepsal.
Hlasování:
Pro: 7
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Proti:

0

Zdržel se:

0

8) rozpočtové opatření č.2 roku 2021
Starosta seznámil přítomné s rozpočtovým opatřením č.2 (příloha č.15) Realizace rozpočtového
opatření č.2 a byla plně v kompetenci starosty a jednalo se o úpravy rozpisu rozpočtu resp. úpravy
rozpočtu dle přiděleného mandátu
Zastupitelstvo obce Hluboš bere rozpočtové opatření č. 2 roku 2021 na vědomí.

9) informativní
Firma Rumpold-P s.r.o. se stala partnerem pro zpětný odběr autobaterií a pneumatik. Díky tomu
může fi. Rumpold přebírat v rámci zpětného odběru pneumatiky a autobaterie zdarma. Pneumatiky
a autobaterie mohou občané odevzdávat v rámci místa zpětného odběru na skládce Chrást u
Březnice.
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Přílohy zápisu:
1) Presenční listina
2)
Návrh na uzavření MŠ -hlavní prázdniny 2021
3)
Kritéria-přijetí-do-MŠ-2021-2022
4)
Žádost o souhlas zřizovatele
5)
Příloha - Výzva Šablony III
6)
Zápis z jednání komise - Hluboš
7)
Žádost - o připojení komunikace
8)
Hluboš - prehledna_situace_UR+SP_210410 Model
9)
Hluboš - situace_UR+SP_210410 situace_250
10)
Zadání změny č. 1 UP Hluboš
11)
Formulář - požadavky-UP Hluboš
12)
Pozemek_1121_4_záměr.
13)
Znalecký posudek č. 3.2021
14)
Geometrický plán č. 806-6-2021
15)
Rozpočtové opatření č.2 roku 2021
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva 19.05.2021 v 21:00.
Originál zápisu byl vyhotoven dne: 19.05.2021 v 1 výtisku o 4stranách (listech).
Výpis z jednání k uveřejnění (bez osobních údajů) byl vyhotoven dne: 19.05.2021 ve 2 výtiscích
o 6 stranách (listech)
Přílohy zápisu jsou k dispozici buď na OÚ nebo na webových stránkách obce.
Zapsal :

Jiří Čajan

………………………………...

Ověřovatelé :

Josef Mašek

……………………… dne 19.05.2021

ing.Vladimír Kovalčík……………………… dne 19.05.2021
Starosta :

Jiří Čajan

……………………… dne 19.05.2021
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