  Zápis z 11 zasedání zastupitelstva obce Hlinka konané dne
    25.6.2012 v kulturním domě obce Hlinka o 18 hod.
 
                  Program:    
                             
1) Zahájení
2) Volba navrhovatele a ověřovatele zápisů
3) Určení zapisovatele 
4) Kontrola usnesení
5) Projednání závěrečného účtu DOS
6) Závěrečný účet a rozbor hospodaření VODA
7) Postupný převod pozemků z pozemkového fondu do vlastnictví obce Hlinka
8) Schválení nového protokolu o předání-převzetí KD v Hlince
9) Přijetí nabídky úřadu práce dvou pracovníků k VPP
10) Bod č.10 z 9. zasedání zastupitelstva dne 17.2.2012 se ruší pro neúčelnost 
11) Určení odměny za výkon funkce člena zastupitelstva a předsedy bytové komise. Na základě nařízení vlády č.37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva ve znění pozdějších změn a doplňků stanovuje odměnu 1440,-Kč
12) Zakoupení kamen na tuhá paliva pro p. Koupilivou a p. Bílého
13) Přijetí rezignace pana Miczka. Bytová komise se doplňuje o paní Poslušnou
14) Věcné dary za bezporuchový chod svěřených strojů. Karel Bílý - křovinořez, Ladislav Kluka - křovinořez, Pavel Gasperl - motorová pila
15) Nařízení provedení inventůry v KD, kostele a budovy na velkém hřišti u příležitosti předání odpovědnosti p. Stanislavě Skálkové a zároveň se stanoví odměna
16) Zakoupení nového programu KEO W k vedení agendy obecního úřadu
17) Pronájem pozemku o výměře 1597 m2 na parcele 1203/14
18) Různé
19) Diskuse 
20) Závěr
Přítomní : Skálka Petr, Chovančkák Marcel, Pálinek Jaroslav, Stadlerová Dana
Omluven : Mucha Štěpán
1) Zahájení : pan starosta zahájil schůzi přečtením programu a zastupitelé program schválili    pro : 4
2) Volba navrhovatele a ověřovatele zápisů : Pálinek, Stadlerová
3) Určení zapisovatele : Suchánková 
4) Kontrola usnesení : pan Pálinek přečetl kontrolu z 10. zasedání viz. příloha
5) Projednání závěrečného účtu DSO - ZO bere na vědomí závěrečný účet DSO výhrady s celoročním hospodařením za rok 2011 a přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatkům při dílčím přezkoumání za rok 2011. Zápis z jednání komise DSO za rok 2011. Zápis inventarizační komise DSO Osoblažsko za rok 2011. Nebyly zjištěny žádné nedostatky auditem.                                      pro : 4
6) Závěrečný účet a rozbor hospodaření VODA - OZ se seznámilo s výsledky přezkoumání hospodaření VODA včetně závěrečného účtu. ZO bere na vědomí. Zítra je valná hromada a tam se o tom dozvíme více. Nebyly zjištěny žádné závady.                                                     pro : 4
7) Postupný převod pozemků z pozemkového fondu do vlastnictví obce Hlinka - ZO bere na vědomí převod pozemků dle přídělové listiny, která je viz. příloha. Čísla pozemků : č.1080/1, 1044, 1048, 1049, 1056, 1071, 1073/1, 1073/2 . ZO schvaluje                                           pro : 4
8) Schválení nového protokolu o předání - převzetí KD v Hlince. Jelikož původní protokol o převzetí a předání KD byl nepřehledný a značně složitý s přepočítáváním koeficientu, byl vypracován protokol nový. Zpracoval pan Chovančák. Cena pronájmu 100,-Kč na 1 hodinu maximální částka 600,-Kč na 1 den. Cena kuchyně 300,-Kč, aparatura 100,-Kč na 1 den. Tiskopis viz. příloha. Neuklizení po akci 500,-Kč    Pro : 4
9) Přijetí nabídky ÚP k umístění dvou pracovníků VPP – ZO přijímá nabídku úřadu práce na umístění dvou pracovníků jedná se o pana Stanislava Samka a paní Dagmar Homolkovou. Nástup 1.7.2012     Pro : 4               
10) Bod č.10 z 9. zasedání ZO ze dne 17.2.2012. Podaná žádost o dotaci na položení betonových žlabů se ruší pro změnu podmínek a vynaložené prostředky by byly neúčelné. Bylo by to zbytečné.      Pro : 4                           
11) Určení odměny za výkon funkce člena zastupitelstva a předsedy bytové komise. Na základě nařízení vlády č.37/2003 o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva ve znění pozdějších změn a doplňků stanovuje odměnu 1440,-Kč. Ode dne schválení                                       Pro : 4
12) Žádosti o zakoupení nových kamen na tuhá paliva od Paní Koupilové a pana Bílého. Po prohlídce stavu kamen u paní Koupilové a pana Bílého bylo konstatováno, že stávající kamna jsou na odpis. ZO nákup nových kamen schvaluje.                                                   pro : 4
13) Přijetí rezignace pana Miczka z bytové komise. Bytovou komisi doplní paní Poslušná Anna    pro :4
14) Věcné dary za bezporuchový chod svěřených strojů. Vzhledem k velké poruchovosti svěřených strojů jsme tyto přidělili jmenovitě na starost pracovníkům VPP a to křovinořez pan Bílý, nový křovinořez pan Kluka, motorová pila pan Gasperl. Navrhujeme při bezporuchovém celoměsíčním provozu odměnit příslušného pracovníka věcným darem. Na nákup v prodejně Heda odměnu do 500,-Kč.         Pro : 4           
15) Nařízení provedení inventury v KD, kostele a velkém hřišti. Pan Chovančák Marcel se vzdal agendy KD a kostela. Proto nařizuji provést inventarizaci v uvedených objektech u příležitosti předání odpovědnosti paní Stanislavě Skálkové. Zároveň se stanoví odměna ve výši 1200,- Kč. Nebylo upřesněno zda ročně?      pro : 4
16) Zakoupení nového programu KEO W k vedení agendy OÚ. ZO navrhuje zakoupení nového programu pro zpracováni účetnictví obce KEO W, který navazuje na program KEO užívaný zpracování účetnictví nyní. Program se bude pohybovat ceně 8250,- Kč. Stávající program nesplňuje požadavky.      pro : 4
17) Pronájem pozemku o výměře 1597 m2 na parcele 1203/14 - ZO schvaluje pronájem pozemku o výměře 1597 m2 na parcele 1203/14 panu Urbanovi Pavlovi. Žádost byla vyvěšena.           pro : 4
18) Různé: 
a) Rozpočtové opatření č.2- pan starosta předal slovo paní Šislerové. Paní Šislerová přečetla rozpočtové opatření. Navrhuje aby ZO schválilo rozpočtové opatření viz. příloha.             pro : 4
b) Seznámení s žádosti na dotaci na traktorovou sekačku trávy. Spoluúčast obce je 10%. Dotace byla přiznaná, projekt byl zařazen do seznamu vybraných projektů. Cena sekačky 100 000,- Kč       pro : 4
c) Žádost Suchánkové Ivety na povolení krbových kamen s výměníkem. ZO žádost schvaluje.     pro : 4
d) Žádost paní Veselé na krbová kamna - ZO zařazuje na další projednání. Žádost byla přijata. ZO bere na vědomí.
Plán oprav na druhé pololetí 2012 - Pan Chovančák přednesl plán oprav. 
e1) Oprava jímky u činžovních domů bylo v rozpočtu určeno 40 000,- Kč. 
e2) Uložení kontejneru na Škorvagové zahradě. Bude se tam navážet hlína a vytvoříme kopec k saňkování.
e3) Uložení betonové roury na parcele 1479 "cesta na alkoholku". 
e4) Uložení betonových rour v oboře. Oprava mostků. Pan Vendolský dá techniku a obecní úřad materiál.  e5) Oprava schodů před obecním úřadem. Zámková dlažba, nové zábradlí.
e6) Oprava a vyčištění studní - firma se neozvala. Podívám se po jiné firmě. Opravy se budou týkat všech studní. Opravy by měly stát 60 - 70 tisíc Kč.  
e7) Výměna oken v KD - okna jsou v dezolátním stavu. Cena by měla být 68 000,- Kč maximálně. 
e8) Oprava omítky na bytovkách. Opadající omítka se oklepe. Pustíme se do opravy sklepních oken a soklu. Příští rok by se mohlo udělat zateplení a fasáda. Sháníme na opravu peníze.  
e9) Cena palivového dřeva se mění z 280,- Kč na 330,- Kč za m2. Celkem 1870,- Kč i s dovozem. Podmínky jsou stejní jako loni a těžař stojí více.                                                pro : 4
19) Diskuze:
 Paní Repková - Proč nedostane odměnu i Jana Balážová, když má na starost sekačku. Pan Chovančák - se omlouvá, starostu ani mě to nenapadlo. Sekačka nebylo v opravě.Bude ta odměna i pro Janu Balážovou. Tyto odměny byly navrženy, aby motivovali chlapi k lepší údržbě.
Paní Šislerová - Pro neustálou nespokojenost ze strany člena zastupitelstva pana Pálinka Jaroslava, proč byla kronika předána do státního archivu, proč nemohla být na obci a kdo to nařídil. Nepomohlo vysvětlování, že se musí dodržovat zákon. Zemský archiv Bruntál ses sídlem v Krnově, konkrétně paní Mgr.Škývarová. Sděluje, že podle zákona se musí ukončená kronika odevzdat. V případě, že by nedošlo k předání kroniky, obec by musela uhradit vysokou pokutu 500 000,- Kč za nedodržení zákona. Kronika se nesmí půjčovat. ZO stanoví přesní dny kdy do ní bude možné nahlédnout. Dávám tímto ke zvážení ZO jestli mají vybraného kronikáře, ráda předám práci psaní kroniky další osobě. Nevidím důvod, aby jsem pro neustálé napadání a nespokojenost ze strany pana Pálinka pokračovala. Pan Pálinek - Všichni jsme se domluvili, že kronika bude v obecním archivu. Pan Chovančák - po zjištění nelze být kronika na obecním úřadě. Má to své pravidla. Pan Pálinek - Kolik je těch kronik v archívu? Paní Šislerová - Jsou tam dvě ukončené kroniky. Archiv je v Krnově. První je od roku 1954 - 1962 a druhá se vedla od roku 1991 - 2005. Od roku 1962 - 1990 se nenašla. Ta co se našla je Jilemnická. 
Paní Balážová Jana - Chci se zeptat jestli se bude dávat na Rylovku ten zpomalovací retardér. Pan Starosta - Kontaktoval dvě firmy, které to dělají a do měsíce by to mohlo být udělané. 
Pan Šisler - Jestli by nešlo dát taky nějaké zábrany kolem dětského hřiště. Pořád tam někdo jezdí. Pan Chovančák - Dáme tam květinovou kostku, aby se tam nejezdilo vůbec. Nebo zamykatelné tyče.
Paní Suchánková - Chci se zeptat podle čeho jste určily těch 1200,- Kč paní Skálkové. Pan Skálka - Podle toho, že předtím to bylo 2400,- Kč i s úklidem.Paní Suchánková - Tak proč si to nevzala i s úklidem. Tam je bordel, neumyté dveře atd. Po zimě se člověk bál sáhnout na kliku. Pan Skálka - Tam uklízí paní Gasperlová. Paní Suchánková - Jestli myslíte tím úklidem jen vytření tak to podle mě není úklid. Pan Chovančák - Máme VPP nebo VS pracovníky. Paní Suchánková - Tak proč potom platíte uklízečku. Když tam jsou VPP. Pan Chovančák - Nestíhám předávar KD a kostel, když jsem někde v práci. Proto předávám KD paní Skálkové.Teď budu mít na starost les místo hajného. Paní Gasperlová má od hodiny nějakou smlouvu o dílu nebo já nevím jak to je. Jestli se Vám to nelíbí tak dejte podnět k přešetření. My to budeme řešit.
Paní Šislerová - Okamžitý zákaz kouření na obecním úřadě. Pan Skálka - Od zítřka. Nebude se tam kouřit. Zákaz kouření v celé budově.
Paní Poslušná - Chci se zeptat proč jsou stejné poplatky za KD v létě i v zimě. Pan Chovančák - Takhle jsme se dohodli. V zimě se tam stejně musí topit. Nechtěli jsme odlišovat zimní a letní sezónu.
Paní Tvarůžková E. - V únoru jsme hlásili jestli se někdo přijde podívat na ty plastové okna. Do dnes nikdo nepřišel. Pan Chovančák - Né že by jsme se na to vykašlali, ale nesehnali jsme nikoho. Jediný koho se podařilo sehnat je pan Smíšek. Jakmile přijede tak bude pokračovat. Přes léto to doufám vydržíte. Do zimy to 100% bude.Paní Šislerová - Chci dodat,že ty okna jsou pořád v záruce. Paní Stadlerová - K těm bytům bych chtěla dodat, že během 14 dnů bude chodit bytová komise. BK bude zapisovat závady a zkontroluje sociální zařízení a kuchyně. Paní Badurová - Myslím si, že je to zbytečné. To se dělá při předání bytu. Pan Chovančák - Nikdo nechce kontrolovat co máte doma. To bylo špatně položené. Chceme zjistit v jakém stavu jsou třeba kamna, okna atd. Nahlásíte si závady. A k těm oknům pan Pálinek jede ve středu do Krnova tak zjistí opravy těch oken.
Pan Miczko - Kdy se bude opravovat hasičarna. Pan Chovančík - Na to máme peníze v rozpočtu. Co nejdříve se domluvíme s hasiči. Bude se odvodňovat, v rozpočtu bylo 15 000,- Kč. 
Paní Matyášová - Chci se zeptat kde se dají sehnat odkory na topení. Paní Stadlerová - Dám Vám telefonní číslo. 
Paní Judasová Simona - Chci se zeptat na dluhy na popelnicích. Proč jste napsali pokuty mým dětem a né mě? Proč by mělo dítě platit pokutu. Pan Chovančák - Je to stanovené tak, že každý občan má stanovené do kdy má zaplatit TKO včetně dětí. Pokud zaplatíte včas tak žádnou pokutu neplatíte. Je to sankce za opožděnou platbu a je to podle zákona. Paní Judasová Simona - Proč tak taky neřešíte dluhy na nájmu. Oni taky neplatí pokuty za dluhy na nájmu. Pan Chovančák - To je něco jiného TKO je dané zákonem. Dlužníci se řeší je to intenzivní záležitost. Poplatky za TKO se nezvedaly. Pan Starosta - Příští rok můžou být až 1000,- Kč.
Paní Suchánková - Chci se zeptat slyšela jsem, že vaši zaměstnanci mají mezi sebou konflikty a vy je nijak neřešíte. Pan Skálka - Můžu se zeptat jaké konflikty. Paní Suchánková - Pan Gasperl P. měl napadnout Janu Balážovou i slovně. Pan Skálka - Jestli mají něco tak ať to napíší a pak se to může řešit třeba trestní komisí. Pan Pálinek - Já za sebe řeknu, jestliže má někdo z pracovníků na obci problém se starostou nebo mezi sebou tak jestli to řeší nebo neřeší starosta to je věc těch lidí. Pan Starosta - Vše dejte písemně pak se s tím dá něco dělat.
Paní Poslušná - Vy dáváte odměnu 500,- Kč někomu kdo má křovák dejme tomu za 15 tisíc. Potom kolik budete dávat odměn za tu traktorovou sekačku co má stát 100 tisíc. Pan Skálka - To není cenou. Je to motivační odměna. Pan Pálinek . Všude to funguje kdo má zodpovědnost za nějaký stroj má více peněz. Pan Skálka - Se zastupiteli jsme schválili tento motivační program a už není tolik závad. Jsme defakto spokojeni. 
Paní Tvarůžková L. - Kde je ten archiv na tu kroniku. Pan Chovančák - Je to zemský archiv v Bruntále nebo v Opavě. Pobočka Krnov.
Paní Repková R. - Chci se zeptat jestli mají  VS pracovníci nárok na pitný režim. Pan Skálka - Ano bude pitný režim i pro VS pracovníky když bude horko.

Pan Starosta ukončil zasedání zastupitelstva obce a poděkoval za účast.
V Hlince 25.6.2012				Ověřovatelé zápisů:
Zapsala : Suchánková Iveta			Kontrola usnesení:
Čas : 19:25 hod.					Starosta:


 




