Zápis z 12.zasedání zastupitelstva obce
ze dne 11.3.2013,začátek v 17.30 hod. v Rodném domě J.G.Mendela
Přítomni: D.Holub,D.Černický,g.Grzegorzová.Kucharz , Ing.V.Nippert, A.Mácha, Ing. P. Koláčková
Omluveni: Lazecká, Kvita
Program:
1. Zahájení, volba návrhové komise ,jmenování ověřovatelů zápisu
2. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a zpráva o činnosti OÚ
3 Zpráva o hospodaření obce 01-12/2012 a 01-02/2013
4. Delegace zástupce akcionáře na VH ASOMPO a.s. dne 31.5.2013
5. Informace o průběhu a zpracování Místní rozvojové strategie (MRS)
Místní akční skupiny (MAS) Region Poodří pro plánované období 2014-2020
6. Informace o podaných žádostech o dotace na rok 2013-2014
7. Plán kulturních a společenských akcí v obci na rok 2013
8 Různé
9 Usnesení a závěr
ad1)Starosta zahájil jednání zastupitelstva,v 17.30 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 7 členů
Zastupitelstvo je usnášení schopné. K programu zasedání nebyla podána žádná připomínka
Hlasování č. 1 Pro 7
návrhová komise : Lazecká,Koláčková, Černický
hlasování č. 2
Pro 7
ověřovatelé zápisu: Kucharz, Holub
zapisovatel. Rudolová
ad2)Kontrola plnění usnesení 11. zasedání
-11.6.2. – bylo splněno. Nadále bude sledováno.Připraveny k podání žádosti v rámci POV MSK a společný
projekt s obcemi Jeseník n.O. a Kunín
-11.7.4. – Dne 17.12.2012 bylo uskutečněno jednání s nájemci Pohostinství U hřiště . Přitomno bylo ze zastupitelů:
Ing. Nippert, Ing. Koláčková, Holub, Kvita, Mácha . Předmětem jednání byl nájem , který byl upraven dodatkem č.
2. Řešení úhrady dluhu bude na jednání na dnešním zasedání
-10.7.3. – jednání se Správou silnic zahájeno a bude pokračovat v následujících měsících.
Ostatní body splněny
Zpráva o činnosti obecního úřadu
- průběžně zajišťovány úkoly v běžném pracovním pořádku – opravy a údržba obecních zařízení, pozemků a
veřejných ploch. Úklid sněhu spojený s posypem
- na ÚP byla podána žádost o vytvoření dalších pracovních míst od 1.4.2013
- pro účely čerpání dotací byl uzavřen nový účet u ČNB
- úspěšně proběhla volba prezidenta republiky
- uskutečnily ze Zimní závody na sněhu a sportovní ples
Hlasování č.3 Pro 7
ad3) Zpráva o hospodaření
Všichni zastupitelé dostali pracovní materiály k plnění rozpočtu obce za období 01 – 2/2013 a závěrečný účet obce
jehož součástí jsou inventury majetku. Nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky. Zastupitelstvo schválilo
Závěrečný účet obce a vzalo na vědomí zprávu o hospodaření
Hlasování č. 4 a 5 Pro 7
ad4) Jako každý rok se koná valná hromada ASOMPO as. Na kterou, zastupitelstvo delegovalo Ing. V. Nipperta
jako svého zástupce a jako náhradníka Ing. Koláčkovou
Hlasování č.6 Pro 7
ad 5) Starosta podal informaci o způsobu zpracování projektu Místní rozvojová strategie (MRS) Místní akční
skupiny Region Poodří na plánovací období 2014-2020
hlasování č.7 pro 7

ad6) Starosta informoval o podaných žádostech o dotace:
- Projekt “Rekonstrukce rekreačního areálu u rybníka Pod Emauzy „- oprava stávající klubovny a okolí. Celkový
náklad 600 tis Kč, dotace 400 tis Kč.
- Přihláška obce do grantového řízení fondu ASEKOL – přístřešek E- domek , který bude umístěn u Pohostinství U
hřiště a bude zde možnost ukládat vyřazené větší elektrospotřebiče.
- Projekt na zateplení multifunkční budovy Vražné čp. 50
- Obec je zainteresovaná na společném projektu MO - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
Hlasování č. 8 Pro 7
ad 7) Byl předložen plán kulturních a společenských akcí na rok 2013
Hlasování č. 9 pro 7
ad8) Starosta předložil ke zrušení Obecně závaznou vyhlášku č.8/2011 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj. Místní poplatek byl ze zákona zrušen a tak vyhláška pozbývá platnosti
Hlasování č. 10 pro 7
Starosta seznámil přítomné s dodatekem č. 2 ke smlouvě o nájmu Pohostinství U hřiště. Celková částka ročního
nájmu je stanovena na 30tis Kč. Po krátké debatě si zastupitelé vyměnili své názory a vysvětlili si jednání na
pracovní schůzce dne 17.12.2012 , na základě kterého byl dodatek. 2. podepsán.
Při projednávání prominutí dluhu za rok 2012 byly podány dva návrhy :
1. Návrh – p. Mácha – prominout 10 tis Kč
2. Protinávrh – Ing. Koláčková - prominout 26 tis. Kč
Hlasováno bylo o protinávrhu
Pro 5 proti 2
Proti návrh byl přijat
Hlasování č. 11 pro 5 proti 2
Diskuze: Holub. – Horní cesta je již v dezolátním stavu. Je třeba urychleně opravit
Starosta: Pokusím se najít nějaké vhodné řešení
Holub: Občané bydlící v Hynčicích v čp. 111 a 123 parkují okolo místní komunikace takovým způsobem , že není
možné po této cestě projet.
Odpověď. Starosta si sám tuto cestu projede a upozorní majitele aut na nevhodnost parkování
Černický- upozornil opět na nutnost vyčištění příkopů
Odpověď: Se silnicemi již probíhá jednání.
Zastupitelé uložili starostovi řešit horní cestu v Hynčicích a vyčištění příkopů
ad 8) Starosta ukončil zasedání v 20.10 hod. Poděkoval všem přítomným a pozval je na další jednání
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