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Obec Hlízov 

Zastupitelstvo obce Hlízov 

 

                                                              

                                                           Zápis č. 11/2016 

                                          ze zasedání Zastupitelstva obce Hlízov 

                                       konaného dne 28. 11. 2016 od 19:00 hodin  

 

Zahájení zasedání zastupitelstva 

Zasedání Zastupitelstva obce Hlízov (dále „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou 

obce MVDr. Antonínem Škarkou (dále „předsedající“). 

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno 

je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 

usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).  

P. Rak byl omluven Mgr. Šimkovou po zahájení zastupitelstva. 

 

Bod I. - Určení ověřovatelů a zapisovatele 

Předsedající navrhl určit zapisovatelem pí Zinu Urbanovou, ověřovateli pí Zuzanu Kačerovskou a  

pí Karin Kohárovou. 

Návrh usnesení č. 1-11/2016: 

OZ  Hlízov schvaluje zapisovatelem pí Zinu Urbanovou a ověřovateli pí Zuzanu Kačerovskou a pí Karin 

Kohárovou. 

Výsledek hlasování:  Pro -  6   Proti – 0     Zdržel se – 0 

Usnesení č. 1-11/2016 bylo schváleno.  

 

Předsedající požádal přítomné, aby vypnuli své mobilní telefony, protože ruší zvukový záznam. 

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Hlízov č. 9/2016  – nepodepsal p. Rak, který byl 

ověřovatelem – nesouhlas s bodem č. X. Různé č. 11 – informace o dílčím auditu 

Předsedající uvedl, že seznámil se závěry dílčího auditu. 

Návrh usnesení č. 2-11/2016: 

OZ  Hlízov nesouhlasí se změnou zápisu v bodě č. X - Různé č. 11 zápisu č. 9/2016. 

Výsledek hlasování:  Pro -  4 /Škarka, Kohárová, Urbanová, Kačerovská/   Proti – 2 /Šimková, Lisá/   

Zdržel se – 0 
Usnesení č. 2-11/2016 bylo schváleno.  

Bod č. X - Různé č. 13 – chybně uvedeno – výročí obce 750. let – oprava v zápisu č. 9/2016 – první 

zmínka v r. 1142, výročí 875. let  

Návrh usnesení č. 3-11/2016: 

OZ  Hlízov souhlasí se změnou v bodě č. X - Různé č. 13 zápisu č. 9/2016. 

Výsledek hlasování:  Pro -  6        Proti – 0      Zdržel se – 0 

Usnesení č. 3-11/2016 bylo schváleno 

Bod č. X – Různé č. 1 – námitka Mgr. Lisé – doplnit, že kontrolu Mgr. Lisá provede a zprávu zašle na 

OÚ. 

Návrh usnesení č. 4-11/2016: 

OZ  Hlízov souhlasí s doplněním v bodě č. X - Různé č. 1 zápisu č. 9/2016. 

Výsledek hlasování:  Pro -  6        Proti – 0      Zdržel se – 0 

Usnesení č. 4-11/2016 bylo schváleno 

 

Bod č. II.  –  Kontrola plnění usnesení zápisu č. 9/2016 

Usn. č. 4-9/2016 – podpis smlouvy s AVE CZ                                         splněno 24/10 2016 

Usn. č. 8-9/2016 – projednání s pí Uhlířovou a pí Frintovou                   splněno 2/11 2016 

Usn. č. 11-9/2016 – vrácení poplatku za komunální odpad v DCHB       splněno 23/11 2016 
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Mgr. Šimková – námitka proti zápisu č. 10/2016 – veřejná schůze – bod č. IV. Diskuze 
- P. Karas neřekl vybudovat křižovatku, ale vyznačit křižovatku 

Rozhodnutí na následujícím ZO. 

 

Bod č. III. – Schválení navrženého programu 

Předsedající požádal přítomné, zda chtějí program doplnit o další body. Další body nebyly doplněny. 

Navržený program: 

 1) Určení ověřovatelů a zapisovatele 

 2) Kontrola plnění usnesení zápisu č. 9/2016 

 3) Schválení navrženého programu 

 4) Schválení rozpočtového opatření č. 8/2016 

 5) Schválení a vydání veřejné vyhlášky – Oznámení o vydání Změny č. 4 ÚP Obce Hlízov 

 6) Pokyn k provedení inventarizace za rok 2016 

 7) Sestavení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí 

     – inventarizace majetku za rok 2016 

 8) Informace o proplacení faktur 

 9) Informace o jednání s ČP, s.p. a o programu Pošta Partner 20  

 10) Různé 

Návrh usnesení č. 5-11/2016: 
OZ Hlízov schvaluje navržený program. 

Výsledek hlasování:  Pro –  6        Proti – 0          Zdržel se – 0 

Usnesení č. 5-11/2016 bylo schváleno.  

 

Bod č. IV. – Schválení rozpočtového opatření č. 8/2016 

Předsedající požádal pí Urbanovou, aby seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8/2016.  

/ viz příloha č. 3 / 

Návrh usnesení č. 6-11/2016: 
OZ Hlízov schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2016. 

Výsledek hlasování:  Pro - 4 /Škarka, Kohárová, Urbanová, Kačerovská/   Proti – 0   Zdržel se – 0 
Mgr. Šimková a Mgr. Lisá nehlasovaly. 
Usnesení č. 6-11/2016 bylo schváleno.  

Předsedající uvedl, že na r. 2017 bude již rozpočet podle paragrafů ne dle položek. 

Mgr. Šimková navrhla, aby finanční výbor vypracoval a předložil na další OZ položkový rozpočet a 

stanovisko k paragrafovému rozpočtu. 

Návrh usnesení č. 7-11/2016: 
OZ Hlízov schvaluje pověření finanční komise k vypracování rozpočtu položkově a k vypracování 

stanoviska k rozpočtu paragrafovému. 

Výsledek hlasování:  Pro – 6    Proti – 0    Zdržel se – 0 

Usnesení č. 7-11/2016 bylo schváleno 

 

Bod č. V - Schválení a vydání veřejné vyhlášky – Oznámení o vydání Změny č. 4 ÚP Obce 

Hlízov 
Změna č. 4 ÚP Obce Hlízov prošla všemi schvalovacími řízeními, dne 18. 10. 2016 proběhlo jednání 

na MěÚ Kutná Hora, na které byli pozváni členové komise pro vypracování změny č. 4 ÚP, p. Rak se 

nedostavil a neomluvil. 

Návrh usnesení č. 8-11/2016: 
OZ Hlízov souhlasí a vydává formou opatření obecné povahy Změnu č. 4 ÚP Obce Hlízov. 

Výsledek hlasování:  Pro – 6    Proti – 0    Zdržel se – 0 

Usnesení č. 8-11/2016 bylo schváleno. 

Mgr. Šimková vznesla dotaz, o jakou komisi se jedná a kdy byla schválena. Předsedající uvedl, že se 

jedná o pracovní skupinu, která byla schválena OZ. / Doplnění zapisovatele – schválení pracovní 

skupiny:  OZ č. 12/2015 ze dne 14. 12. 2015, bod č. XIII. Určení zástupců do pracovní skupiny pro 

pořízení změny č. 4 ÚP- MVDr. Škarka, p. Rak, pí Doubková, schváleno usn. č 12-12/2015 Pro – 7./ 
Předsedající požádal OZ o schválení zadání vypracování Územního plánu Obce Hlízov do r. 2020. 

Vypracování nového zadání ÚP trvá minimálně 2-2,5roku. 
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Návrh usnesení č. 9-11/2016: 
OZ Hlízov souhlasí se zadáním vypracování Územního plánu Obce Hlízov do r. 2020. 

Výsledek hlasování:  Pro – 6    Proti – 0    Zdržel se – 0 

Usnesení č. 9-11/2016 bylo schváleno. 

 

Bod VI. - Pokyn k provedení inventarizace za rok 2016 
Předsedající vyhlásil pokyn k provedení inventarizace majetku za r. 2016. 

 

Bod VII. - Sestavení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí 

                – inventarizace majetku za rok 2016 

Předsedající přečetl návrh inventarizačních komisí. / viz příloha č. 4 /  

Návrh usnesení č. 10-11/2016: 
OZ Hlízov schvaluje seznam inventarizačních komisí dle předloženého návrhu. 

Výsledek hlasování:  Pro – 5 /Škarka, Kohárová, Kačerovská, Urbanová, Šimková/    Proti – 0     
Zdržel se – 1 /Lisá/     
Usnesení č. 10-11/2016 bylo schváleno. 

 

Bod VIII. - Informace o proplacení faktur 

Předsedající informoval o proplacení faktury za svoz odpadu za 4. Q 2016 AVE CZ Čáslav – 

splatnost 2. 12. 2016. 

 

Bod IX. - Informace o jednání s ČP, s.p. a o programu Pošta Partner 20  
Předsedající seznámil s programem Pošta PARTNER 20 a s výsledkem jednání. 

Předsedající navrhl dotazníkové šetření mezi obyvateli obce, které vzešlo od p. Talandy na veřejné 

schůzi. Dále uvedl, že by pošta v obci měla být zachována. Mgr. Lisá žádala o vysvětlení finančního 

rozpětí za platby za provoz pošty. P. Šimek se dotázal na pracovní dobu pošty, zda bude zachována. 

Předsedající uvedl, že lze upravit, ale počet hodin musí být zachován. Předpoklad zahájení programu 

od 1. 8. 2016.  

P. Lisý navrhl doplnit dotazník o otvírací dobu, jeho návrh podpořila Mgr. Šimková a Mgr. Lisá tím, 

aby byl doplněn v dotazníku bod 4. Předsedající, pí Urbanová a pí Kohárová tento bod doplnit 

nechtějí, bylo by zmatečné. / příloha č. 5 – dotazník / 

Návrh usnesení č. 11-11/2016: 
OZ Hlízov souhlasí s doplněním dotazníku o bod týkající se otvírací doby pošty v obci. 

Výsledek hlasování:  Pro – 0   Proti – 0    Zdržel se – 0 

Usnesení č. 11-11/2016 nebylo schváleno. 

Návrh usnesení č. 12-11/2016: 
OZ Hlízov souhlasí s dotazníkem  tak, jak je připraven. 

Výsledek hlasování:  Pro – 6   Proti – 0    Zdržel se – 0 

Usnesení č. 12-11/2016 bylo schváleno. 

 

Bod č. X. – Různé 

1) Předsedající navrhl schválit mimořádný vklad 500.000,-Kč na úvěrový účet – kanalizace. 

Návrh usnesení č. 13-11/2016: 
OZ Hlízov souhlasí s mimořádným vkladem 500.000,-Kč na úvěrový účet – kanalizace. 

Výsledek hlasování:  Pro – 6   Proti – 0    Zdržel se – 0 

Usnesení č. 13-11/2016 bylo schváleno. 

2) Žádost o pronájem sálu v KD Hlízov – p. Martin Marian, Mariášový turnaj 25. 2. 2017 

Návrh usnesení č. 14-11/2016: 
OZ Hlízov souhlasí s bezplatným pronájmem na Mariášový turnaj 25. 2. 2017. 

Výsledek hlasování:  Pro – 6   Proti – 0    Zdržel se – 0 

Usnesení č. 14-11/2016 bylo schváleno 
3) Žádost o pronájem sálu v KD Hlízov – Myslivecký spolek Mír, Nové Dvory – Myslivecký ples 7. 

1. 2017 od 20:00 do 3:00 hodin 
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Návrh usnesení č. 15-11/2016: 
OZ Hlízov souhlasí s  pronájmem na Myslivecký ples 7. 1. 2017 od 20:00 do 3:00 hodin za hodinovou 

sazbu 400,-Kč, s vratnou kaucí 2000,-Kč / dle platného ceníku /. 

Výsledek hlasování:  Pro – 6   Proti – 0    Zdržel se – 0 

Usnesení č. 15-11/2016 bylo schváleno 
4) Informace o projednání užívání pozemku s pí Uhlířovou a pí Frintovou – 2. 11. 2016 

Výsledek – prodej pozemku s věcným břemenem. Musí být geometrický plán, odhad a vyvěšen 

záměr obce na prodej pozemku. / viz příloha č. 6 – zápis s projednání / 

Návrh usnesení č. 16-11/2016: 
OZ Hlízov souhlasí s návrhem na vypsáním záměru na odprodej pozemku s věcným břemenem. 

Výsledek hlasování:  Pro – 6   Proti – 0    Zdržel se – 0 

Usnesení č. 16-11/2016 bylo schváleno. 

5) Informace o jednání s p. Seckým ze dne 2. 11. 2016 – podnikatel má uzavřenou smlouvu s AVE CZ 

Čáslav na odvoz odpadu. Musí se řídit podmínkami AVE CZ. / viz příloha č. 7 – zápis z projednání / 

6) Podnět občanů – průjezd nákladních automobilů po účelové komunikaci  - p. Lisý. Odesláno na odbor 

interního auditu MěÚ Kutná Hora – vráceno k řešení na OÚ s doporučením. Jako řešení navrženo 

dopravní značení – zákaz vjezdu nákladních automobilů. P. Lisý se projednání podnětu nezúčastnil, 

protože v den konání neměl vyzvednutý doporučený dopis. / viz příloha č. 8 – zápis z projednání /. 

Omluvil se dodatečně. / viz příloha č. 9 / 

7) P. Skýva – znečišťování kontejnerového stání II. výzva na 5. 12. 2016, k projednání 2. 11. 2016 se 

nedostavil. P. Skývu zastupuje na základě plné moci p. Koudelka. / viz příloha č. 10 – výzva 

k projednání 2. 11. 2016, viz příloha č. 11 – II. výzva k projednání 5. 12. 2016 / 

8) P. Šimek si vyžádal kopii revizní zprávy na kapli na hřbitově, protože tam opakovaně nesvítila světla, 

když pořádal spolek HUS akci v kapli. Předsedající uvedl, že proběhla kontrola a vše bylo v pořádku.  

Kopie revizní zprávy byla p. Šimkovi předána. 

 

Termín dalšího zasedání OZ 28. 12. 2016 od 19 hodin. 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva ve 20:40 hodin 

 

Zápis byl vyhotoven dne 4. 12. 2016 

 

 Přílohy zápisu: 
1. Prezenční listina OZ 

2. Prezenční listina hosté 

3. Rozpočtové opatření č. 8/2016 

4. Seznam inventarizačních komisí 

5. Dotazník Pošta PARTNER 

6. Projednání užívání pozemku 

7. Projednání znečišťování kontejnerových stání p. Secký 

8. Projednání podnětu občanů 

9. Omluva p. Lisého – projednání podnětu občanů 

10. Výzva k projednání – p. Skýva 

11. Výzva č. II. k projednání – p. Koudelka na základě plné moci 

12. Zvuková nahrávka ze zasedání OZ – formát MP3 

 

Zapisovatel: _______________________________                                     

 

Ověřovatelé: _______________________________  dne  ________________ 

                     

                      _______________________________  dne  ________________ 

 

Starosta:         _______________________________                                                                          

 
Vyvěšeno:                                                                                     Sejmuto: 
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