USNESENÍ
z 30. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočec konaného dne 22. 06. 2022

Členové zastupitelstva obce:
1. P ř i j a l i t a t o u s n e s e n í :

Usnesení č. 32/22
ZO schvaluje následující doplněný program zasedání:
Program:

1/ Zahájení zasedání
2/ Schválení programu zasedání
3/ Kontrola usnesení z 29. zasedání zastupitelstva
4/ Závěrečný účet obce za r. 2021
5/ Účetní závěrka obce za r. 2021
6/ Rozpočtové opatření
7/ Pronájem pozemků
8/ Záměr zřízení věcného břemene na pozemku č. 1538/1
9/ Žádost o poskytnutí individuální dotace
10/ Seznámení s cenovými nabídkami hřiště, radar na měření rychlosti, kaple
11/ DČOV u obecního domu
12/ Záměr prodeje části obecního pozemku
13/ Závěrečný účet a účetní závěrka MMS za r. 2021
14/ Žádost o souhlas s napojením na obecní kanalizaci
15/ Organizační a různé
16/ Diskuze
17/ Usnesení a závěr

Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

1

Usnesení č. 32/22 bylo schváleno

Usnesení č. 33/22
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Hlubočec za rok 2021 a vyslovuje souhlas s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad.

Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

Usnesení č. 33/22 bylo schváleno
1

1

Usnesení č. 34/22
ZO schvaluje účetní závěrku obce Hlubočec za rok 2021 sestavenou ke dni 31.12.2021, kdy
projev vůle je obsažený v Protokolu o schválení účetní závěrky obce Hlubočec za rok 2021.

Pro: 8

Proti:

Zdržel se:

0

1

Usnesení č. 34/22 bylo schváleno

Usnesení č. 35/22
ZO schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2022.

Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

1

Usnesení č. 35/22 bylo schváleno

Usnesení č. 36/22
ZO schvaluje pronájem obecního pozemku parc. č. 722/3 (orná půda), v k.ú. Hlubočec, o
výměře 7915 m², za cenu 2.375,- Kč za rok (3.000,- Kč/ha/rok), panu Martinu Tvarůžkovi,
trvale bytem Hlubočec 34, Hlubočec, kdy záměr o pronájmu obecního pozemku byl řádně
vyvěšen od 13.4.2022 do 29.4.2022 a pověřuje starostu obce Jana Tvarůžku a místostarostu
obce Jiřího Lindovského k podpisu smlouvy.

Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

2

Usnesení č. 36/22 bylo schváleno

Usnesení č. 37/22
ZO schvaluje záměr zřízení věcného břemene podle § 25 odst. 4 energetického zákona na
pozemku parc. č. 1538/1, ostatní plocha, v k.ú. Hlubočec a pověřuje starostu k podpisu
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV.-128022853/VB/001 uzavřenou mezi Obcí Hlubočec se sídlem Hlubočec 95, Hlubočec a ČEZ
Distribuce, a.s., se sídlemTeplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, zastoupena Profiprojekt, s.r.o.
se sídlem Collo-louky 126, Frýdek-Místek.

Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 37/22 bylo schváleno
2

Usnesení č. 38/22
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na stavbu domovní čistírny
odpadních vod ve výši 30.000 Kč pro žadatele:
paní Hana Grygarová, trvale bytem Hlubočec 59, Hlubočec,
paní Jarmila Věntusová, trvale bytem Hlubočec 106, Hlubočec
a pověřuje starostu obce k podpisu smluv.

Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se: 1

Usnesení č. 38/22 bylo schváleno

Usnesení č. 39/22
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na stavbu domovní čistírny
odpadních vod ve výši 40.000 Kč pro žadatele:
pan Přemysl Stanovský, trvale bytem Hlubočec 67, Hlubočec
a pověřuje starostu obce k podpisu smluv.

Pro:

7

Proti:

Zdržel se:

0

2

Usnesení č. 39/22 bylo schváleno

Usnesení č. 40/22
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na stavbu domovní čistírny
odpadních vod u bytového domu na adrese Hlubočec 1, Hlubočec pro žadatele:
manželé Krabicovi, ve výši 25.000 Kč,
paní Veronika Semerová, ve výši 25.000 Kč,
paní Martina Sládečková, ve výši 25.000 Kč,
pan Martin Mazánek, ve výši 25.000 Kč
po předložení požadovaných dokladů a pověřuje starostu obce k podpisu smluv.

Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

Usnesení č. 40/22 bylo schváleno
3

1

Usnesení č. 41/22
ZO schvaluje vyřízení povolení o umístění 3 ks radarů.

Pro:

5

Proti:

Zdržel se:

1

3

Usnesení č. 41/22 bylo schváleno

Usnesení č. 42/22
ZO souhlasí se zpracováním projektové dokumentace a následnou výstavbou domovní čistírny
odpadních vod pro obecní dům, dle cenové nabídky firmy Hellstein, s.r.o., se sídlem
Petřvaldská 459, Šenov.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

1

Usnesení č. 42/22 bylo schváleno

Usnesení č. 43/22
ZO schvaluje záměr prodeje části obecního pozemku, parc. č. 721/6, o přibližné výměře 300
m², dle přiloženého zákresu za cenu 100 Kč/m². Náklady na zaměření a převod pozemku hradí
kupující.

Pro:

7

Proti:

Zdržel se:

0

2

Usnesení č. 43/22 bylo schváleno

Usnesení č. 44/22
ZO projednalo žádost firmy Proklus, s.r.o., se sídlem Třebízského 116, Frýdek-Místek a
souhlasí se zřízením stavby kanalizační přípojky HDPE 40 x 3,7 k novostavbě rodinného domu
na parc. č. 776/3, v k.ú. Hlubočec na pozemcích obce parc. č. 750/4, parc. č. 750/5, parc. č.
1548/1, vše v k.ú. Hlubočec, s podmínkou uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene za
jednorázovou finanční náhradu ve výši 10.000,- Kč.
Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

Usnesení č. 44/22 bylo schváleno

4

1

Usnesení č. 45/22
ZO souhlasí se zpracováním studie proveditelnosti a udržitelnosti technického zázemí obce a
hasičské zbrojnice na pozemku parc. č. 722/3 v k.ú. Hlubočec.
Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

2

Usnesení č. 45/22 bylo schváleno

2. P r o j e d n a l i a b e r o u n a v ě d o m í :
2.1 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2022.
2.2 ZO bere na vědomí
- Závěrečný účet Mikroregionu Matice Slezská za rok 2021, jehož součástí je Inventarizační
zpráva k 31. 12. 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Matice
Slezská za rok 2021 s výsledkem: Při přezkoumání hospodaření dle ust. § 2 a ust. § 3 zákona
č. 420/2004 Sb., za rok 2021 nebyly dle ust. § 10 odst. 3 písm. a) zjištěny chyby a nedostatky,
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.
- Účetní závěrku Mikroregionu Matice Slezská k rozvahovému dni 31. 12. 2021.
- Zprávu o výsledku kontroly hospodaření Mikroregionu Matice Slezské za rok 2021
provedenou kontrolní komisí.

3. P r o j e d n a l i a u k l á d a j í :

……………………..
Jan Tvarůžka
starosta obce

………………………
Jiří Lindovský
místostarosta obce

Ověřovatelé:
Ing. Petr Melecký

…………………………....

Bc. Jiřina Škvárová

…………………………….
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