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Jednání ZO Homole ze dne 10.4.2013
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2012 včetně
sociálního fondu a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012.

ZO projednalo a schvaluje :
- zadání veřejné zakázky včetně VŘ na realizátora stavby : „Chodník ul. Budějovická,
Homole“ a jmenuje své zástupce do komise na posouzení a hodnocení nabídek
- mandátní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Stavební poradnou, spol. s.r.o.
České Budějovice na akci : „stavba chodníku podél silnice II/143 v obci Homole“
- odstranění velkoobjemových kontejnerů v Homolích a Nových Homolích z důvodu
zahájení provozu sběrného dvora v Černém Dubu, kontejnery budou převezeny
do sběrného dvora
- objednat zaměření části místní komunikace č. parc. 89/1 a 444/1 k. ú. Homole za
účelem vypořádání vlastnických vztahů mezi obcí a žadateli
- mandátní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Stavební poradnou, spol.s.r.o.
České Budějovice na akci : „stavební úpravy prodejny Nové Homole“
- požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o prodej pozemku
č. parc. 89/4 o výměře 172 m2 k. ú. Homole za účelem rozšíření komunikace ve
směru na Boršov
- nákup 2 ks herních prvků včetně instalace – 1x dětské hřiště Nové Homole, 1x hřiště
Homole dle přiložené nabídky (za vyřazené dětské kolotoče, které neodpovídaly ČSN)
- podat žádost o dotaci - desátá výzva MAS Blanský les Fiche 5 na akci : „Stavební
práce na prodejně Nové Homole včetně zateplení a fasády“
- vypsat VŘ na odběr odpadů ze sběrného dvora Černý Dub
- zajistit dopracování prováděcí dokumentace v souladu s vyhláškou k PD na akci :
„Stavební úpravy na prodejně v Nových Homolích“
- schvaluje objednat zpracování projektové dokumentace na akci přístavba TJ Slovan
šatny
- schvaluje objednání projektové dokumentace na akci přístavba požární zbrojnice
Nové Homole, dle předložených studií

ZO projednalo a ukládá :
- vyhodnocení FVE na budově OÚ Homole za I. čtvrtletí 2013
ZO bere na vědomí :
- informaci o jednání s žadatelkami o zařazení dětí do MŠ, ve věci bude
jednáno na příštím jednání ZO
- informativní dopis ke zřízení Státního pozemkového úřadu

- oznámení o plánovaném uzavření Mateřské školy N.H. v době od 15.7. - 9.8.2013
- smlouvu o výpůjčce uzavřenou mezi EKO-KOM, a.s. Praha a Obcí Homole
na bezplatné užívání sběrných nádob na odpad
- smlouvu o provedení služeb – sekání návsi v Homolích
- cenovou nabídku na sekání fotbalového hřiště v Nových Homolích
- informaci o výběru uchazečů pro obsluhu sběrného dvora
- informaci o podání žádosti o vydání historického majetku obce v souladu se
Zákonem č. 173/2012 Sb.,: VLS Praha – 49 parcel, Vojenská stav. a ubyt. správa
Pardubice – 8 parcel
- jmenování do komise pro posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele :
zakázka : chodník, ul .Budějovická, Homole
zakázka : stavební úpravy na prodejně Nové Homole
- informaci Ministerstva kultury Praha o ukončení „Projekt internizace knihoven“ k datu
28.3.2013, k němuž byla knihovna Homole přihlášena, ukončením projektu nebude
ukončena povinnost knihovny poskytovat přístup k veřejnému internetu, která
vyplývá z knihovnického zákona
- dopravně-inženýrské posouzení dopravního připojení průmyslového areálu f.
Stavoklima na pozemcích č. parc. 176/1, 176/5 a 1410 k. ú. Homole
- rekonstrukce, oprava a pořízení majetku za rok 2012 :
* Mateřská škola Nové Homole – rekonstrukce a rozšíření kapacity
* nový chodník před MŠ
* vybudování sběrného dvora
* oprava kapličky sv. Josefa v Homolích
* rekonstrukce kaple nejsvětějšího Srdce Páně v Nových Homolích
* Nové Homole – obnova pomníku 1. a 2. světové války
* oprava a rozšíření VO ul. Horní a K Lesu Nové Homole
* oprava fasády na budově OÚ
* pořízení fotovoltaické elektrárny na střeše OÚ
* pokračování v rekonstrukci a rozšíření budovy prodejny v Nových Homolích
* vybudování přístřešku u hasičské zbrojnice v Černém Dubu
* rozšíření ústředního topení – chodba OÚ

Jednání ZO Homole ze dne 24.4.2013
ZO projednalo a schvaluje :
- mandátní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Stavební poradnou spol. s.r.o.
Č. Budějovice na zajištění zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu se
zákonem č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách na akci : „Sběrný dvůr Černý Dub
– zajištění odstranění a odvozu odpadu“
- podat žádost na Krajský úřad České Budějovice o zápis změny školského zařízení
v Rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1.9.2013, jedná se o navýšení
kapacity ze schválených 50 dětí na 55 dětí, které budou navštěvovat MŠ a
současně bude navýšena i kapacita školní jídelny a žádost o prominutí zmeškaného
termínu o provedení změny v Rejstříku škol a školských zařízení navržené
p.starostkou
- zabezpečení sběru použitého textilu a zajištění svozu bio odpadů pro občany obce
(v případě jejich zájmu) a pro sběrný dvůr Černý Dub
- požádat Úřad práce Č. Budějovice o přidělení 2 uchazečů o zaměstnání (veřejná
služba)
- nákup motorové sekačky s košem

ZO bere na vědomí :
- informaci o postupu prací k dokončení stavebních prací v ul. Slunná, Černý Dub
- roční plán MŠ Nové Homole – organizační struktura

- jmenování do komise pro posuzování a hodnocení nabídek na akci : „Sběrný dvůr
Černý Dub, zajištění odstranění a odvoz odpadu“

Jednání ZO Homole ze dne 14.5.2013
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje
o navýšení povoleného počtu dětí v Mateřské škole Nové Homole na 55 dětí
s účinností od 1.9.2013. Navýšení se týká i školní jídelny při MŠ.

ZO projednalo a schvaluje :
- dodávku a montáž FVE na objektu MŠ Nové Homole, vysoutěžená částka na akci
by byla financována z úvěru o kterém rozhodne ZO dle nejvýhodnějších podmínek
(byly osloveny ČSOB , KB a GE Money bank), ve věci již bylo předběžně jednáno
dne 24.4.2013, zadání VZ malého rozsahu objednáme u Stavební poradny spol.
s.r.o.Č. Budějovice, součástí dodávky bude osazení proti-sněhového systému dle
ČSN v rozsahu záboru střešní krytiny
- mandátní smlouvu uzavřenou mezi Obcí Homole a Stavební poradnou, spol. s. r. o.
Č. Budějovice na akci : „Dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny na objektu
Mateřské školy Nové Homole“ - jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu
- výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci : „Dodávka
a montáž fotovoltaické elektrárny na objektu Mateřské školy Nové Homole“
- nákup skladovacího kontejneru do sběrného dvora
- zveřejnit návrh na pronájem nebytových prostor - prodejna potravin Nové Homole,
bude zveřejněno na ÚD
- příspěvek na nákup cen na akci „Blázniliáda“ v Homolích dne 22.6.2013 ve výši
2 000,- Kč
- název ulice U Strouhy – Černý Dub

ZO bere na vědomí :
- žádost o zařazení požadavku na změnu ÚP Homole - ZO žádá zpracovatele ÚP
o zpracování koncepce (revize) stávajícího ÚP a jeho dalšího rozvoje. Do té doby
nebude ZO posuzovat žádné žádosti
- ukončení nájemní smlouvy na prodejnu v Nových Homolích
- žádosti o pronájem prodejny potravin v Nových Homolích
- vyhlášení 2. termínu zápisu dětí do MŠ N. Homole
- informaci o podání žádosti ke sdělení podmínek pro poskytnutí úvěru pro instalaci
FVE na MŠ N. Homole
- stav finančních prostředků na BÚ ke dni 14.5.2013 :
provozní účet GE Money
účet SF GE Money
ČNB
ČSOB – provozní účet
ČSOB – úvěr komunikace
ČSOB – sbírka kaplička
Pokladna 1
Pokladna 2

1 472 104,33 Kč
54 106,39 Kč
34 649,39 Kč
1 481 949,75 Kč
- 1 875 000,00 Kč
267 182,69 Kč
11 776,00 Kč
858,00 Kč

- informaci o stavu dolní rybník Homole
- demontáž betonových sloupů v ul. Hlavní, Nové Homole
- informaci o vojenských areálech – bývalé letiště – žadatel o pronájem předloží
souhlas stavebního úřadu
- informaci k majetkovému vypořádání části cesty Homole – Boršov
- připomínky k MŠ a školské komisi

Jednání ZO Homole ze dne 27.5.2013
Informaci o jednání na akci: „Dodávka a montáž FVE na MŠ Nové Homole“ podali
členové hodnotící komise. ZO projednalo a neschvaluje uzavřít smlouvu.
Zastupitelstvo obce rozhodlo využít právo zadavatele a zrušit zakázku z objektivních
důvodů dle zadávacího řízení, které bylo zahájeno výzvou k podání nabídky dne
15.5.2013.

ZO projednalo a schvaluje :
- seznam firem, které budou osloveny k zajištění odstranění a odvozu odpadu –
sběrný dvůr Černý Dub
- vyjádření Projektového ateliéru AD s.r.o. Č.Budějovice k záměru výstavby a
možnosti zapracování do územního plánu :
- lokalita v současné době postrádá vyhovující dopravní napojení, obec byla
upozorněna na nereálnost jakékoliv další výstavby bez zajištění nové vyhovující
komunikace
- návrh nové komunikace v návaznosti na novou výstavbu pro RD včetně dořešení
majetkových vztahů
- výstavba nové přístupové komunikace musí být hrazena z finančních prostředků
soukromých vlastníků
- nedostatečná kapacita čistírny odpadních vod, obec nesouhlasí s umisťováním
dalších staveb napojených na jímky na vyvážení – v současné době se obec
snaží zajistit finanční prostředky na zvýšení kapacity stávající čistírny
- zapracování pozemků pro výstavbu RD do územního plánu, obec i zpracovatel
se zapracováním pozemků souhlasí, je však nezbytné prokázat, že veškeré
pozemky navržené platným ÚP jsou již zastavěné, nebo je zástavba blokována
- žádosti majitelů o zapracování pozemků v severní části sídla Nové Homole do
ÚP Obce Homole - vlastníci musí Změnu ÚP provést na vlastní náklady
- upozornění zpracovatele územního plánu na skutečnost, že i v případě schválení
Změny ÚP nebude umožněna výstavba žádného rodinného domu bez
uvedeného nového přístupu do posuzované lokality a bez navýšení kapacity
ČOV
- cenovou nabídku stavebních prací na opravu MK Homole – Boršov nad Vltavou
- úhradu finančních prostředků za VŘ a stavební povolení na akci „Stavba kaple
Černý Dub“

ZO bere na vědomí :
- vyúčtování neinvestičních nákladů MŠ Boršov nad Vltavou za rok 2012
- výsledky grantového programu na výstavbu a obnovu vodohospodářské
infrastruktury, jedná se o projekt – oddílná kanalizace Nové Homole – Dvůr
Koroseky (náklady projektu 4 188 116,- Kč) a vodovodní řad I. etapa Koroseky –
Nové Homole (náklady projektu 3 023 357,- Kč) – žádost nebyla schválena
- 2 cenové nabídky na intenzifikaci ČOV Černý Dub
- rozšíření školské komise o 2 členky : p. Pavla Svobodová, p. Martina Szojková

Jednání ZO Homole ze dne 5.6.2013
ZO projednalo a schvaluje :
- zadávací řízení organizované ve smyslu § 6 § 12 odst. 3 zákona 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách – zakázka malého rozsahu na akci : „Sběrný dvůr Černý Dub“
– zajištění odstranění o odvozu odpadu“ uzavřenou mezi Obcí Homole a Stavební
poradnou, spol. s.r.o. Č. Budějovice
- obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce
a o systému nakládání se stavebním odpadem
- objednat zadávací řízení na opravu MK K Lesu, včetně aktualizace výkazu, výměr

- objednat posouzení množství kalu (zaplnění) stabilizačních nádrží na ČOV Nové
Homole a Černý Dub
- aktualizaci rozpočtového výhledu na rok 2013 - 2015
- rozloučení s prázdninami dne 31.8.2013 na hřišti v Nových Homolích s programem
- aktualizovaný provozní řád (komunitní mateřské centrum Nové Homole)

ZO bere na vědomí :
- závazné prohlášení firmy SWS real Č. Budějovice na vybudování zámkové dlažby
na chodnících v lokalitě Nové Potoky – Pod Stařečkem – ZTV 21 RD nejpozději
do 30. října 2013
- závazné prohlášení firmy SWS real Č. Budějovice na vybudování zámkové dlažby
na chodnících v lokalitě Za Humny II – ZTV 17 RD nejpozději do 30.října 2015
u důvodu možného poškození při stavbě rodinných domů
- ukončení nájemní smlouvy na prodejnu Nové Homole
- přehled přiznaných dotací v r. 2013 :
Homolská křídlovka
30 000,- Kč
Dovybavení jednotky SDH Nové Homole 15 000,- Kč
Dovybavení jednotky SD Homole
15 000,- Kč
Oprava fasády na prodejně N.Homole
130 000,- Kč
Oprava plotu u MŠ N.Homole
50 000,- Kč
Oprava MK Dolní – úhrada úroků
44 000,- Kč

- uchazeče o pronájem prodejny v Nových Homolích, zveřejnění pronájmu ukončeno
- zveřejňování termínů jednání školské komise na stránkách obce
- stav finančních prostředků ke dni 5.6.2013 :
provozní BÚ GE Money
účet SF GE Money
ČNB
ČSOB – provozní účet
ČSOB – úvěr komunikace
ČSOB – sbírka kaplička
Pokladna 1
Pokladna 2

1 180 198,13 Kč
53 504,09 Kč
177 862,91 Kč
1 381 516,42 Kč
- 1 781 250,00 Kč
267 182,69 Kč
5 222,00 Kč
3 928,00 Kč

- výroční technickohospodářskou zprávu ČEVAK
- informaci k povodni dne 2.6.2013 v naší obci a poděkování starostky všem SDH
Homole, Nové Homole a Černý Dub za pomoc občanům i obci
- zprávu školské komise

Jednání ZO Homole ze dne 28.6.2013
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh rozpočtu – stavební úpravy prodejny
Nové Homole varianta ve výši 65 128 Kč + osazení dvou kusů oken a zednické práce.
Instalatérské, topenářské a elektropráce budou objednány samostatně dle potřeby.

ZO projednalo a schvaluje :
- zadávací dokumentaci – zakázka malého rozsahu na akci : „stavba chodníku podél
silnice II/143 v obci Homole“

ZO bere na vědomí :
- stavy na BÚ ke dni 28.6.2013 :
provozní BÚ GE Money
2 161 492,94 Kč
účet SF GE Money
55 624,09 Kč
ČNB
197 545,91 Kč
ČSOB – provozní účet
1 282 063,81 Kč
ČSOB – úvěr komunikace - 1 687 500,00 Kč
ČSOB – sbírka kaplička
267 182,69 Kč
Pokladna 1
55 162,00 Kč
Pokladna 2
4 316,00 Kč

- zprávu o plnění přijatých opatření k nápravě chyb a nedostatků
č.j. : KUJCK16070/2012 OEKO - PŘ

Společenská kronika

Naši jubilanti 2.čtvrtletí 2013
Homole

Janoušková Marie
Bárta Karel
Píšová Marie
Vondrušová Ludmila
Zikmund Bohumil
Rynešová Jana
Maurerová Anna
Homer Jan
Píša Jan

72 let
76 let
85 let
71 let
74 let
71 let
73 let
74 let
71 let

Nové Homole

Černý Dub

Hubáček Jaroslav 84 let Marková Božena
Hubáček Pavel
74 let Gažák Jan
Postl Jan
78 let Čížková Marie
Neubauer František 75 let
Kočer Jan
72 let
Mokráček Josef
75 let

83let
85 let
71 let

Přejeme oslavencům vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let.
Obecní úřad Homole
Žádáme občany, kteří nechtějí být zveřejněni v rubrice „Naši jubilanti“, aby svůj požadavek sdělili osobně na OÚ
v Homolích, nebo telefonicky na tel. čísle 387 203 515, případně e-mailem obec@homole.cz.
Děkujeme.
Obecní úřad Homole

POZVÁNKA
Zveme všechny děti
obce dne 31.8.2013 ve
14,00 hodin na hřiště v
Nových Homolích na
sportovní akci :

„Rozloučení s
prázdninami“.
Obecní úřad Homole

Oznámení – prodejna
potravin Nové Homole
V současné době se
provádí v prodejně
stavební úpravy a jejich
dokončení předpokládáme
v závěru měsíce července
2013. O otevření Vás
budeme informovat.
Obecní úřad Homole

POZVÁNKA
Obecní úřad Homole
Vás zve na 10. ročník
setkání dechových hudeb

„Homolská
křídlovka“

PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad děkuje všem
dárcům, kteří se podíleli na
sbírce šatstva a hraček
pro charitu Broumov.

dne 7. září 2013 od 13,00
hodin na návsi v Homolích

Upozornění – OZV č. 2/2012
28.2. skončila splatnost místních poplatků za odvoz odpadu
a poplatky ze psů. Připomínáme, že poplatníkem je každá
osoba, která má na území obce trvalý pobyt.
Pokud nebude poplatek uhrazen včas, hrozí dlužníkovi
navýšení až na trojnásobek, případně pak daňová exekuce
podle § 175 daňového řádu.
Úhradu je možné provést na pokladně obecního úřadu, nebo
bezhotovostním převodem na účet obce.
Obecní úřad Homole

OKÉNKO DO ŠKOLKY
„První krok do školy – první krok do života“
Tento první krok letos čeká 12 dětí z naší mateřské školy.
Do základní školy odcházejí:
Kačenka Holíková

Pepíček Hes

Vaneska Kostrounová

Davídek Hrubý

Terezka Lejsková

Tomášek Karl

Terezka Šimečková

Kubík Svoboda

Zuzanka Tomášková

Davídek Šimeček

Barborka Vondrušová

Románek Valenta

Od září je navýšena kapacita naší mateřské školy na 55 dětí, nastoupí 17 nových dětí.
Přejeme všem dětem a občanům obce Homole hezké léto!
Kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ Nové Homole
Marie Musilová

Informace z naší knihovny
V měsíci dubnu proběhla v knihovně beseda s autorem knihy “Návrat Krále Šumavy” Davidem
Janem Žákem.
Pan Žák zahájil besedu vyprávěním o tom, jak jeho kniha vznikla. Své vyprávění doplnil
autorským čtením a část setkání zabrala diskuze.
Beseda probíhala v přátelském duchu a někteří přítomní si vzpomínali na dobu svého
vojenského života a na místa, která dobře znali.
Kdo je David Jan Žák?
Narodil se 17. února 1971 v Prachaticích.
Je český básník, spisovatel a novinář.
V současnosti vyučuje na Česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích.
Vystudoval Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
V roce 2006 založil spolu s Jiřím Hájíčkem Českobudějovickou literární buňku, volné sdružení
prozaiků a básníků.
V současné době žije v Českých Budějovicích.
Jeho poslední knihou je román Návrat Krále Šumavy vydaný v r. 2012 o nepolapitelném
převaděči, který se stal předobrazem Krále Šumavy.
Informace získal přímo od Josefa Hasila, který od poloviny 50. let žije v USA.
Marie Štěpánková
Oznamujeme uzavření knihovny po dobu letních prázdnin.
Na setkání s čtenáři první středu v září se těší Vaše knihovnice.

Zájezd seniorů
Krásné letní ráno jsme nastoupili do autobusu na náš každoroční zájezd, který pro
nás pořádá Obecní úřad. První zastávkou bylo poutní místo Lomec, kde nám milá
řádová sestra podala krátký výklad o historii této vyjímečné stavby. Potom naše cesta
směřovala do Písku, kde jsme navštívili muzeum, kde byla výstava o životě v jižních
Čechách a ukázky vzácných hornin, které se zde dobývaly.
Při cestě na parkoviště jsme přešli nejstarší kamenný most. Pokračovali jsme do
Sepekova, kde je kostel s ambity. Podrobný výklad nám podala paní ,která se o kostel
stará. Vše je tam krásně opravené - fasáda i prostranství kolem. Další zastávkou byl
klášter v Milevsku. Krásný zážitek jsme prožili při návštěvě zámku Orlík, kde se nám
všem líbilo a s pokorou jsme hleděli na celou stavbu a obdivovali jsme to, co naši předci
za použití obyčejných nástrojů dokázali.
Cestu nám zpříjemnila Růženka Kostrounová se svou harmonikou. Tečkou byla dobrá
večeře Na kovárně v Homolích.
Vždy se na zájezd těšíme a hlavně na to, že zase uvidíme něco nového a též, že se
společně sejdeme.
Vlčková Marie

Výtvarný kroužek Homole
Výtvarný kroužek při obecním úřadu v Homolích završil svoji letošní činnost
dvěma zdařilými výlety. 18. května se účastnil zajímavé a kulturně bohaté akce v
Písku nazvané Cipískoviště, kde mimo jiné účastníci shlédli postavené sochy na
nábřeží Otavy a individuálně podle zájmu absolvovali různé kulturní podniky pro
děti i dospělé (například prezentaci bojového umění capoira, v němž vystupovala
rovněž Pavla Křelinová, tvořivou dílnu pro děti nebo pohádkový les v Píseckých
horách). Aktérům akce přálo mimořádně i počasí a cesta vlakem uběhla víc než
příjemně. Druhý výlet se týkal každoroční muzejní noci, pořádané Jihočeským
muzeem v Českých Budějovicích na tvrzi Žumberk 7. června. Rovněž zde mohli
aktéři výletu shlédnout bohatý kulturně společenský program, například dvě
divadelní představení, ukázky alchymistické dílny, ražbu mincí, koncert dobové
středověké hudby nebo účastnit se znalostní soutěže, zaměřené na rostliny, kameny,
ptáky a jiné zvířectvo. Tuto znalostní soutěž dokonce vyhrála jedna z našich
účastnic, Klárka Švarcová. Také v tomto případě, ačkoliv se akce odehrávala
bezprostředně po velkých povodních, vyšlo počasí dokonale. Obou tradičních akcí
se účastnil potěšitelný počet homolských výtvarníků.
Další program výtvarného kroužku začne po prázdninách v měsíci září a již teď
se vedoucí kroužku Hana Křelinová těší na hojnou účast.

Blázniliáda 2013

Blázniliáda 2013

Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Homoláčku je 26.9.2013.
Vyzýváme občany, aby se zapojili a posílali své příspěvky, postřehy o dění v obci ke
zveřejnění.
Děkujeme dopisovatelům za příspěvky a informace shromažďované na OÚ Homole.
Vaše náměty můžete zasílat e-mailem na obec@homole.cz
Homoláček vydává Obec Homole jako čtvrtletník, který je zapsán do evidence periodického
tisku a bylo mu Ministerstvem kultury Praha přiděleno evidenční číslo MK ČR 15511.
Přináší informace občanům obce Homole

