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Jednání ZO Homole ze dne 5.4.2017
Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet obce za rok 2016 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 doručenou dne 16.2.2017, Sp.zn.: OEKO
-PŘ 37556/2016/jahol, vyvěšené na stacionární úřední desce a na elektronické úřední
desce umožňující dálkový přístup - vyvěšeno 17.03.2017, sejmuto 05.04.2017.
Zastupitelstvo obce na základě projednání závěrečného účtu obce spolu se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření souhlasí s celoročním hospodařením, a to
s výhradou. Zastupitelstvo obce přijímá opatření k nápravě chyb a nedostatků
popsaných ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření, jejichž konkrétní znění je
uvedeno v příloze pod názvem Přijetí opatření k nápravě zjištěných chyb a
nedostatků, která je nedílnou součástí zápisu z jednání ZO. Zpráva o plnění přijatých
opatření bude příslušnému přezkoumávajícímu orgánu zaslána do 30.09.2017.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Homole (sídlo Budějovická 72,
Homole, IČ 00244902, předmět činnosti: všeobecné činnosti veřejné správy)
zpracovanou k 31.12.2016 za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Nové Homole (sídlo Nové Homole 152, IČ 75000890, předmět činnosti: předškolní
vzdělávání, stravování ve školních zařízeních, menzách) zpracovanou k 31.12.2016
za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- žádost o dotaci na provoz TJ Slovan Černý Dub ve výši 30 000,- Kč a smlouvu
o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Obcí Homole a TJ Slovan Černý Dub
- spoluúčast na Velikonočním turnaji ve stolním tenise jednotlivců v Homolích a zajistí
ceny pro vítěze
- žádost MŠ Nové Homole na zastínění pískoviště
ZO bere na vědomí :
- žádost o proplácení autobusů pro mladé hasiče SDH Nové Homole
- vyúčtování vodného a stočného za rok 2016
- sečení hřiště v Nových Homolích
- zpracování plánu financování obnovy ČOV
- předání staveniště ČOV
- informaci o schůzce se zástupci Ministerstva spravedlnosti
- návrh rozpočtu MŠ Nové Homole na rok 2017
- stavy na účtech ke dni 5.4.2017
Jednání ZO Homole ze dne 26.4.2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a
kanalizací na období 2018 - 2027, který je vypracován v souvislosti s dotací z MZe
na stavbu kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole - navýšení hodnoty
vodohospodářského majetku o zrealizovanou stavbu.

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vyrovnaný rozpočet Mateřské školy Nové
Homole na rok 2017.
Zastupitelstvo dále projednalo a schválilo pravomoc ředitelky MŠ ke schvalování
následujících rozpočtových změn:
- jednotlivé položky v příjmech i výdajích do 40 000,00 Kč,
- navýšení výdajů za energie až do výše vyúčtování od poskytovatelů těchto
energií, přičemž tyto výdaje musejí být kryty přesunem z prostředků na úhradu
jiných výdajů nebo navýšením příjmů.
Změny všech rozpočtových hodnot bez omezení výše v případech k zajištění činnosti
MŠ:
- přijetí a realizace účelově poskytnutých prostředků, zejména dotací,
- akutní výdaje k odvrácení škod, prevenci havárií, řešení živelních pohrom a výdaje
ve stavu nouze,
- bez omezení výše úhrady pokut, penále, daní a daňových doměrků a odvodů.
Tyto pravomoci ředitelky MŠ byly schváleny i pro následující roky, dokud nebudou
změněny či zrušeny jiným usnesením ZO.
Ostatní změny rozpočtu MŠ Nové Homole musí schválit zastupitelstvo Obce Homole.
Písemnou informaci o změnách rozpočtu, které provedla, musí ředitelka MŠ doručit na
adresu Obce Homole do týdne po přijetí těchto změn. Starostka obce je dá na vědomí
ZO na nejbližším zasedání.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo :
- smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Jihočeským krajem a Obcí Homole na
akci : „21. ročník setkání harmonikářů v Homolích“ ve výši 20 000,- Kč
- smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi Jihočeským krajem a Obcí Homole na
akci : „14. ročník Homolská křídlovka“ ve výši 30 000,- Kč
- žádost SDH Nové Homole o finanční příspěvek na autobusovou dopravu mladých
hasičů ve výši 26 000,- Kč
- žádost Obce Dubné o poskytnutí sponzorského daru na akci : „Dubenský běh 2“
ve výši 1 000,- Kč
- žádost o snížení nájemného v pohostinství Černý Dub na cenu 100,- Kč/měsíc
ZO bere na vědomí :
- petici – nesouhlas se stavebním záměrem
- opravu kotle v Černém Dubu
- údržbu podlahy v sále Homole
Jednání ZO Homole ze dne 3.5.2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou
mezi Jihočeským krajem a Obcí Homole na akci : „Pořízení nového dopravního
automobilu s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH Nové Homole“
ZO bere na vědomí :
- zpracování aktualizace vnitřní směrnice č. 1/2017 směrnice pro evidenci veřejných
zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obcí Homole
- dohodu o narovnání mezi Obcí Homole a BEZETA a.s., Praha
- vyjádření advokátní kanceláře k petici
Jednání ZO Homole ze dne 31.5.2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o přijetí úvěru uzavřenou mezi
Obcí Homole a Komerční bankou, Praha ve výši 10 000 000,- Kč na financování akce:
„Kanalizace Černý Dub, Nové Homole a ČOV Homole“, se splatností max. 31.12.2022

Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo cenovou nabídku (návrh na dodatek ke
smlouvě) na TDI a koordinátora BOZP na demolice bývalých vojenských objektů
na dobu 25 měsíců. Zahájení 5/2018, dokončení 5/2020.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vnitřní směrnici č. 1/2017 Obce Homole pro
evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje :
- dobu a místo pro uzavírání manželství v Obci Homole. Po projednání stanovilo pro
uzavírání manželství : den – sobota a místo – zasedací místnost OÚ Homole. Pokud
bude manželství uzavřeno mimo stanovený den a místo podléhá správnímu poplatku
ve výši 1 000,- Kč.
- zpracování PD na vybudování retence dešťových vod v prostoru bývalé ČOV Č. Dub
- zpracování PD na odtok dešťových vod z retence f. BEZETA a.s.
- zadání výběrového řízení Stavební poradně, České Budějovice na realizaci stavby
chodníku v ul. Spojovací Černý Dub
- zpracovat PD chodník Nové Homole od prodejny potravin Nové Homole – Černý Dub
(rozcestí)
- realizovat opravu potrubí ČOV v ul. Budějovická vzhledem k jeho havarijnímu stavu
zjištěného kamerovou zkouškou v dubnu 2017
- vypracování PD na opravu povrchu MK sídliště Koroseky
- spoluúčast obce na realizaci Blázniliády. Obec zakoupí odměny pro vítěze,
občerstvení pro děti v ceně 5 000,00 Kč
- spoluúčast obce na realizaci nohejbalového turnaje konaného 5.7.2017 v Nových
Homolích, obec uhradí odměny pro vítěze, občerstvení apod. ve výši do 2 500,00 Kč
- spoluúčast obce na realizaci akce turnaj mladších žáků kopané pořádaném TJ
Slovan Černý Dub dne 17.6.2017 v Nových Homolích, obec uhradí odměny pro
vítěze, občerstvení, případně jiné výdaje ve výši do 5 000,00 Kč.
- poskytnutí daru na provoz Lince bezpečí ve výši 4 000,- Kč
ZO bere na vědomí :
- sdělení k opravě obratiště MK K Lesu Nové Homole
- místní úprava provozu – osazení malých kruhových polštářů jako zklidňující dopravní
prvek v zóně s dopravním omezením v ul. Horní, Dolní Nové Homole
- reklamace venkovní terasy u cukrárny a pohostinství v Nových Homolích
- vyjádření k petici
- stavy na účtech ke dni 31.5.2017

Poděkování
Děkuji oddílu stolního tenisu a
dobrovolným hasičům z Černého Dubu,
kteří se zúčastnili vymalování a provedení
drobných úprav sálu v Černém Dubu.
Téţ děkuji za úklid sálu po malování.
Děkuji p. Davidu Schneiderovi a jeho partě
za uspořádání dalšího ročníku Blázniliády,
která se konala v sobotu 24.6.2017.

Gratulace
Chci poděkovat našemu úţasnému ŢASu za
vítězství v soutěţi mezi Jihočeskými divadelními
soubory, kde „utrpěly“ vítězství s hrou Ţenské
nebe. Toto vítězství znamená pro naše herečky
přímou nominaci na Národní přehlídku
amatérského divadla, která proběhne na podzim
ve Vysokém nad Jizerou.
Je moc fajn, ţe v obci máme takové úţasné talenty
a budeme jim všichni drţet palce k dalším
úspěchům.

J. Heřmánková

J. Heřmánková

Společenská kronika

Naši jubilanti - občané 70 a více let
2.čtvrtletí 2017
Homole

Janoušková Marie
Bárta Karel
Hokrová Jiřina
Vondrušová Ludmila
Zikmund Bohumil
Rynešová Jana
Traplová Bohuslava
Homer Jan
Píša Jan
Petschlová Marie
Kokta Vratislav
Pileček František

Nové Homole

Hubáček Jaroslav
Hubáček Pavel
Postl Jan
Neubauer František
Wölfl Vojtěch
Mokráček Josef

Černý Dub

Hartl Václav
Sapák Pavel
Wejskrab Josef
Habrdová Eliška

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

OKÉNKO DO ŠKOLKY
Letošní jaro bylo pro nás nabité různými akcemi. Kromě tradičních EKO programů a divadel
jsme již podruhé ve školce zhlédli promítání sférického kina, tentokrát „Začarovaný korálový
útes“. Čarodějnice jsme oslavili v kostýmku spolu se Saxanou v podání agentury DO-RE-MI ČB.
V pořadu „Semafor“ s klauny Hugo a Fugo si děti prohloubily a prakticky vyzkoušely situace
z oblasti dopravní výchovy. Získané vědomosti procvičily na výletě do Borovan, kde nás čekalo
divadelní představení „Zlaté vlásky“ v podání divadla Okénko a návštěva nedaleké ZOO
Dvorec. Velmi příjemné jsou pro děti zážitky připravené ve spolupráci s rodiči. K nim patří
letošní oslava Dne Země, uskutečněná sice pro nepřízeň počasí ve třídě, ale přesto vydařená.
Akci si s námi užili i domácí mazlíčci. Několik ochotných maminek připravilo materiál na
zhotovení různých předmětů. Děti mohly z drobných korálků navlékaných na drátky udělat
kytičku, z víček od PET lahví vyrobit hodinky, z papíru poskládat různá zvířátka nebo kelímek
na naklíčené luštěniny. Ty zdatnější zvládly i uháčkovat si náramek a přišít látkové kočičce
knoflíkové oči. Jeden tatínek nás překvapil, když nařezal dřevěné desky na výrobu 60 ptačích
krmítek! A tak stloukali kluci i holčičky a s radostí si je odnášeli domů. Už se těšíme, jak budou
mít v zimě v celých Homolích ptáčci každý den hostinu. A protože při práci vyhládne, děti a
rodiče se mohli posilnit různým sladkým i slaným pečivem, pomazánkami, klíčky a zapít vše
bylinkovou vodou. Děkujeme některým maminkám a paní kuchařce, které pro nás všechno
připravily. Na Den dětí pravidelně pořádáme sportovní den na fotbalovém hřišti. Letos nám
počasí přálo. Po běhu, slalomu, překážkové dráze a házení jsme ještě stihli relaxační hry
s padákem. Malá sladkost a medaile byly odměnou pro každého malého sportovce. Chlapci a
děvčata, kteří chodili ve školce na zobcovou flétnu a tanečky, potěšili své rodiče na
závěrečném vystoupení s paní učitelkou Harcovou. Přišel opět čas, kdy nastává koncem
školního roku loučení s nejstaršími dětmi. To letošní s rodiči proběhlo již v závěru besídky
v obou třídách, další později s paní starostkou a poslední s ostatními dětmi se bude konat
v námořnickém duchu na slavnostní hostině na terase.
Do školy nám odcházejí tyto děti:
Ze třídy Berušek: Tereza Čeňková, Aneta Dvořáková, Mariana Jelínková, Petra Velková,
Jiří Červák, Martin Ivan, Filip Tůma, Pavel Vinkler
Ze třídy Čmeláčků: Anna Hölclová, Vanessa Jakubcová, Simona Lomská, Lenka Petrová, Sára
Štěpková, Hedvika Šustková, Jakub David, Sebastián Fux, Lukáš Holík, Josef Krauskopf, Daniel
Krieg
Dovoluji si v závěru připomenout, že je to již 5 roků, kdy došlo k výraznému zlepšení
materiálních podmínek a k nárůstu kapacity naší mateřské školy, kterou plně využíváme díky
dotaci z EU.
Přejeme všem občanům obce Homole příjemné léto a načerpání nových sil!
Marie Musilová a kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ

- Dětský sportovní den

- Výlet

Mateřská škola Nové Homole přijme od září chůvu na poloviční
úvazek. Kontakt: msnovehomole@volny.cz

Morana 2017

ZÁJEZD
Rok uplynul jako voda a OÚ Homole opět zajistil pro seniory zájezd po kulturních
památkách. Tentokrát nám připravili zájezd do Bečova nad Teplou. Největším
lákadlem je zde renovovaný zámek. Prohlídka se konala ve dvou okruzích. První
okruh vede cennými zámeckými interiéry, zámeckou knihovnou a zámeckou kaplí sv.
Petra. Nejvíc jsme se těšili na druhý okruh, ve kterém se představuje 40 let nezvěstný,
románský relikviář sv. Maura. Objeven byl v r. 1985, pod podlahou hradní kaple, v
dezolátním stavu. Průvodkyně nás provedla cestou náročné, 9 leté rekonstrukce. Při
vstupu do závěrečné temné místnosti se nám zatajil dech. Uprostřed stál osvětlený
zlatý relikviář neskutečné krásy. Mnozí jsme si jej porhlédli na netu, ale se
skutečnostostí je to nesrovnatelné.
Další zastávkou byl premonstrátský klášter Teplá ze 12 stol. Dnešní podoba je
výsledkem barokní přestavby ze 17 stol. Svou výzdobou nás uchvátil románsko
gotický trojlodní kostel s bohatými freskami, obrazy a souborem dševěných soch.
Úţasná je i klášterní knihovna se 100 000 svazky.
Třešničkou na dortu byla návštěva Mariánských Lázní, kde jsme si uţili lázeňské
pohody s oplatky a závěrečnou zpívající fontánou.
Kaţdý předchozí zájezd přinesl něco zajímavého, ale ve srovnání byl toto super
zájezd. A navíc nám přálo i krásné slunečné počasí. Musím proto poděkovat
organizátorům, především Marušce Štěpánkové, která pro nás tento zájezd připravila.
Díky patří i Růţence Kostrounové, která nám svými písničkami zpříjemnila cestu.
Za spokojené účastníky Marie Vejskrabová

Blázniliáda 2017
Vážená paní starostko,
tímto dopisem bych chtěla upozornit nebo vyjádřit se k novým občanům naší obce Nové Homole, k tradicím, které se
vždy dodržovaly a dodržují i v současné době. Zvonička, tento prastarý zvyk byl vždy součástí života v naší obci. Je
nastavená tak, že zvoní ráno v 6 hodin, v pravé poledne a večer v 19 hodin. Občané, kteří si zde postavili své nové
domky, založili si rodiny, věděli jistě dobře, že je v naší obci zvonička, která je všude i v jiných obcích. Věděli určitě,
že se u nás zvoní, ale některým to zřejmě vadí a stěžují si, že její hluk, který není až tak hlasitý je ruší. Stalo se
nedávno, že někdo, aniž by byl k tomu pověřen, si dovolil bez vědomí elektrikáře, který je k tomu určený, otevřel
skříňku a manipuloval s nastavením zvonění. Myslím si, že to byla velká drzost a odvaha. Nezažila jsem, že by si to
někdo v minulosti dovolil. Mluvila jsem s občany, kteří tu léta bydlí a byli tímto jednáním velmi pohoršeni.
Zvonění je prastarý zvyk, byl vždy dodržován. Zvonilo se jenom v daném čase, ale také při úmrtí občana naší obce.
Tento zvyk je a měl by být zachován. Původně se zvonilo ručně, zvon byl daleko hlasitější. Zvonily naše babičky p.
Kočerová a p. Šejnohová, které již mezi námi nejsou. Neměly to lehké, pracovaly tehdy v JZD a zvonily pravidelně,
ani jednou nevynechaly. Nebylo jim zatěžko přiběhnout z práce, v poledne zazvonit, poobědvat a zase se vrátit do
práce. V létě, v zimě. Proto tento zvyk je a měl by být dodržován, je to naše tradice.
Doufám, že se občané nad tímto činem zamyslí, že jim to naše zvonění nebude vadit. Snad pochopí a sami uznají, že
tato tradice k naší obci patří.
Na závěr bych chtěla ještě dodat, blíží se doba prázdnin, děti běhají venku, jezdí na kole. Po celé obci je nařízena
max. rychlost "30". Většina obyvatel jezdí rychleji, zejména některé maminky, což nechápu. Týká se to ulic Horní,
Dolní a K lesu. Proto prosím, buďte ohleduplní vůči ostatním a dodržujte dané předpisy. Děkuji za pochopení.
Přeji všem krásné a pohodové prázdniny.

Žádost

Ţádáme všechny naše občany, kteří tak ještě neučinili,
aby si označili své nemovitosti číslem popisným a svým
jménem na poštovní schránku z důvodu
bezproblémového doručování písemností.
Obecní úřad Homole

Přejeme všem našim občanům, zvláště dětem
krásné proţití léta a hodně sluníčka.
Zaměstnanci OÚ a zastupitelé.

Jen upozorňujeme ostatní spoluobčany ať mají oči na stopkách !
Sousedům někdo vytrhal (a odnesl) několik keříčků kanadských borůvek a rakytníku,
nám pro změnu "jen" tři ibišky.
Uzávěrka příspěvků do příštího čísla Homoláčku je 26.9.2017.
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

