USNESENÍ
z 31. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočec konaného dne 14. 09. 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. 46/22
ZO schvaluje následující doplněný program zasedání:
Program:

Pro:

1/ Zahájení zasedání
2/ Schválení programu zasedání
3/ Kontrola usnesení z 30. zasedání zastupitelstva
4/ Rozpočtové opatření č. 7, č. 8 č. 9
5/ Schválení prodeje pozemků
6/ Prodej traktoru Kubota
7/ Žádost o finanční podporu / žádost o poskytnutí daru
8/ Žádosti o poskytnutí individuálních dotací
9/ Seznámení s výsledkem dílčího hospodaření obce
10/ Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
11/ Zhodnocení činnosti za celé volební období
12/ Organizační a různé
13/ Diskuze
14/ Usnesení a závěr

8

Proti:

0

Zdržel se:

1

Usnesení č. 46/22 bylo schváleno

Usnesení č. 47/22
ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 1518/33 v k.ú. Hlubočec, o výměře 1 m², pozemku parc.
č. 1518/37, o výměře 16 m² a pozemku parc. č. 1518/38, o výměře 10 m², vše v k.ú. Hlubočec
za cenu v místě obvyklou 100 Kč/m², paní Petře Janíkové, bytem Pod Stadionem 405, Klášterec
nad Ohří, kdy záměr o prodeji obecních pozemků byl vyvěšen dne 10.8.2022
a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy.

Pro:

8

Proti:

0

Usnesení č. 47/22 bylo schváleno

Zdržel se:

1

Usnesení č. 48/22
ZO schvaluje záměr prodeje traktoru Kubota Saturn X-20 minimálně za cenu stanovenou
znaleckým posudkem s tím, že se vyčká na vyjádření Dopravního inspektorátu PČR.

Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

1

Usnesení č. 48/22 bylo schváleno

Usnesení č. 49/22
ZO projednalo žádost příspěvkové organizace Domov Bílá Opava se sídlem Rybářská 545/27,
746 01 Opava o poskytnutí finanční podpory na úhradu nákladů služeb, které jsou poskytovány
občanu obce Hlubočec panu Janu Pracnému a schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši
10.000 Kč.

Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se:

2

Usnesení č. 49/22 bylo schváleno

Usnesení č. 50/22
ZO projednalo žádost příspěvkové organizace Domov pro seniory Ludmila se sídlem Poddubí
7, 747 92 Háj ve Slezsku - Smolkov o poskytnutí finančního daru z rozpočtu obce Hlubočec na
rok 2022 na dofinancování nákladů na poskytování pobytové sociální služby pro paní Jarmilu
Meleckou a neschvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč.

Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

1

Usnesení č. 50/22 bylo schváleno

Usnesení č. 51/22
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na stavbu domovní čistírny
odpadních vod ve výši 30.000 Kč pro žadatele:
paní Irena Skřinařová, trvale bytem Hlubočec 96, Hlubočec,
pan Milan Zeman, trvale bytem Hlubočec 156, Hlubočec,
a pověřuje starostu obce k podpisu smluv.

Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

1

Usnesení č. 51/22 bylo schváleno

Usnesení č. 52/22
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce na stavbu domovní čistírny
odpadních vod ve výši 40.000 Kč pro žadatele:
pan Martin Fryčka, trvale bytem Hlubočec 161, Hlubočec,
pan Jan Tvarůžka, trvale bytem Hlubočec 210, Hlubočec,
pan Jan Hromica, trvale bytem Hlubočec 137, Hlubočec
a pověřuje starostu obce k podpisu smluv.

Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

1

Usnesení č. 52/22 bylo schváleno

Usnesení č. 53/22
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8019796/VB03
Hlubočec, p.č. 721/61, pos. vNN, kNN mezi ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Děčín, Děčín IVPodmokly, Teplická 874/8, zastoupena společností ReSpol, s.r.o., se sídlem Hlavnice 50 a Obcí
Hlubočec, se sídlem Hlubočec 95
a pověřuje starostu obce k podpisu smluv.

Pro:

8

Proti:

0

Zdržel se:

1

Usnesení č. 53/22 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. 7/2022.
2.2 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2022.
2.3 ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 9/2022.

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

……………………..
Jan Tvarůžka
starosta obce

Ověřovatelé:
Ing. Michal Brunclík ……………………

Petr Vavrečka …………

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

