OBEC HRUSICE

ZÁPIS č.2/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Hrusice, které se konalo dne 29.6.2016
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu od 19.00 hod. a bylo
ukončeno v 21:00 hod. Jednání zastupitelstva řídil starosta obce, pan Ladislav Tesařík.

Přítomní zastupitelé: Ladislav Tesařík, Miroslav Šalda, Petra Strnadová, Rudolf
Čoudek, Dagmar Holičová, Michaela Lassigová
Omluveni: Pavel Vávra
Přítomní občané: viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení, navržení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
2. Schválení programu jednání
3. Audit – hospodaření obce za rok 2015
4. Nákup nového přívěsu
5. Oprava pomníku k uctění obětí 1. světové války
6. Sociální příspěvek pro Pavla Nagye
7. Obsazení místa kuchařky ve školce
8. Revokace usnesení: vystoupení ze Spolku Ladův kraj
9. Stavební akce na k. ú. Hrusice
10. Hasičská výzbroj pro SDH Hrusice
11. Kontrola požární ochrany obce – informace
12. Volby do krajských zastupitelstev a Senátu ČR
13. Veřejnoprávní smlouva školné – ZŠ Nerudova, Říčany
14. Pasport MK – konečná verze
15. Různé
16. Diskuse, usnesení, závěr
1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Starosta obce zahájil zasedání v 19:00 h.,v úvodu požadal přítomné, aby ztlumili telefony a
tajně zasedání nenahrávali.
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Ladislav Tesařík.
Ověřovateli zápisu: D. Holičová, M. Lassigová
Hlasování
Pro
6
proti 0
zdržel se
0
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu p. Holičovou a M. Lassigovou.

2. Schválení, popř. doplnění programu schůze
Starosta obce požádal o doplnění bodu programu – „Vodné stočné“, protože jednání s VHS
proběhlo až po vyvěšení pozvánky na zasedání zastupitelstva.
Další doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly
vzneseny.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Pro
6
proti 0
zdržel se
0
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Usnesení: Program zasedání zastupitelstva obce doplněný o bod „Vodné.stočné“ byl
schválen.
3. Audit obce za rok 2015
Obec je ze zákona povinna dát přezkoumat okresním úřadem nebo auditorem hospodaření
obce za uplynulý kalendářní rok.
Pro obec Hrusice audit vypracovala auditorka p.Ing. Šlajsová. Výsledek přezkoumání byl
předložen zastupitelstvu ke schválení spolu s vyúčtováním hospodaření za uplynulý
kalendářní rok. Schválený audit musí být odeslán na KÚ do 15. 7. 2016. Zajistí starosta.
V závěru auditu je uvedeno, že nebyly nalezeny žádné nedostatky v hospodaření. Starosta
uvedl přesnou citaci závěru auditu.
Hlasování o schválení auditu a hospodaření obce:
Pro
6
proti 0
zdržel se

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje audit hospodaření za rok 2015
4. Nákup nového přívěsu
Zastupitelstvo vyslechlo informaci o nezbytnosti zakoupení nového přívěsu. Stávající přívěs
je 19let starý, navíc v havarijním stavu, a lze jej používat pouze na odvoz trávy.
Přívěs je nezbytně potřeba pro údržbu obce.
OÚ dostal nabídku od firmy Dýnek na přívěs v hodnotě 88 000 Kč, který splňuje všechny
požadované parametry.
Hlasování o schválení nákupu:
Pro
6
proti 0

zdržel se

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje nákup nového přívěsu za traktor v ceně 88 000Kč.
5. Oprava pomníku obětem 1.sv. války
Starosta obce informoval o dezolátním stavu pomníku.
Obec dostala nabídku od firmy Pánek na kompletní rekonstrukci pomníku ( žula,
rekonstrukce včetně plůtku, domodelování, úprava okolí ).Cena činí 160 000Kč.
P. Pánek je vnukem stavilete původního pomníku.
Starosta podá žádost o dotaci na tento projekt. Rekonstrukce bude provedena i v případě,
kdy by byla žádost o dotaci zamítnuta. V takovémto případě by byla oprava pomníku
financována z vlastních zdrojů obce.
Hlasování o schválení:
Pro
6
proti

0

zdržel se

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje akci na rekonstrukci pomníku 1. sv. války.
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6. Sociální příspěvek Pavel Nagy
Zastupitelstvo vyslechlo informaci o těžké životní i finanční situaci našeho občana p. Pavla
Nagyho a schvaluje sociální příspěvek ve výši 10 000 Kč.
Hlasování:
Pro
6

proti

0

zdržel se

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek pro pana Nagyho ve výši 10 000Kč.
7. Obsazení kuchařky v mateřské školce
Starosta obce informoval o odchodu paní Jany Povýšilové z MŠ ke dni 11.7. 2016.
OÚ podepsal smlouvu s p. Michalovou z Turkovic, která je vyučená kuchařka.
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci starosty obce
8. Revokace usnesení o vystoupení ze svazku Ladův kraj
Starosta obce informoval o žádosti představitelů Ladova kraje, aby se Hrusice opět
začlenily do svazku. Výhodou je možnost účasti na společných akcích, propagace obce,
publikace. Již je naplánovaná společná akce "Pochod kocoura Mikeše - 8.10.2016.
Příspěvek je stanoven podle počtu obyvatel. Pro Hrusice je to 19 750 Kč ročně.
Hlasování:
Pro
4

proti

2

zdržel se

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje obnovení členství ve svazku Ladův kraj.
9. Stavebni akce na k. u Hrusice
Starosta obce informoval o těchto stavebních akcích:
Sjezd a nájezd z dálnice D1 (Realizace 2016), 30.6. bude první kontrolní den, včetně
předání staveniště
Hrušov-pěšina okolo schodů
Rekonstrukce D1 – rozšíření Mirošovice-Kývalka
Zároveň probíhá jednání s obcemi Ondřejov, Poddubí a Hvězdonice o možnosti položení
„tichého asfaltu“ směrem z Mirošovic na Hvězdonice
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci p. starosty

10. Hasičská výzbroj pro SDH Hrusice
Starosta obce obržel žádost na nákup 10ti pracovních obleků a 7 ( z toho dvou dámských)
vycházkových stejnokrojů v celkové částce 34.800 Kč.
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Přítomný předsedal hasičského sboru p. Strnad vysvětlil, proč je nezbytné, aby hasičský
sbor vlastnil jak pracovní obleky ( kvůli bezpečnosti) tak současně i vycházkové obleky
(kvůli reprezentaci obce).
Jeden z nejdůležitějších hrusických spolků, Sbor dobrovolných hasičů, bude příští rok slavit
120-té výročí od svého založení.
Hlasování:
Pro
6

proti

0

zdržel se

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje nákup hasičské výstroje.
11. Kontrola požární ochrany obce – informace
Rozsáhlý dokument byl schválen 23.6.2016. Byly objeveny pouze drobné závady, které
musi být odstraněny do 2 měsíců.
.
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci p. starosty

12. Volby do krajských zastupitelstev a Senátu ČR
Uvedené volby proběhnou 7.- 8. 10 2016, starosta jmenoval jako zapisovatelku okrskové
volební komise p. M. Lassigovou. Členové okrskové volební komise budou delegováni
pol.stranami v termínu. V případě, že pol. strany nebudou delegovat kandidáty do OVK,
volební komisi sestaví starosta.
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci p. starosty

13. Veřejnopravní smlouva -Školné – ZS Nerudova, Říčany
Hrusice mají uzavřen školský obvod s Mnichovicemi, ale 4 hrusičtí žáci docházejí do ZŠ
Nerudova, Říčany. Školné za tyto žáky činí 15 284 Kč.
Hlasování:
Pro
6

proti

0

zdržel se

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje zaplacení školného ZŠ Říčany, ul. Nerudova ve výši
15.284,-Kč.
14. Pasport MK – konečná verze
Pasport MK byl dokončen. Zpracovatelem byla firma HPN Projekt s.r.o. Pasportizace je
nutná pro klasifikaci cest i z hlediska zimní údržby. V Hrusicích většina MK patří do II. a III.
kategorie tzn. MK v období zimní údržby musejí být upraveny do 12-ti hodin po spadu
sněhu.
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci p. starosty
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15. Vodne stočné
Minulý týden proběhlo jednaní s VHS Benešov a.s. Je uzavřena nová smlouva, ve které je
stanovena cena 65,10 Kč za vodné+stočné, včetně DPH.
Starosta znovu upozornil na zákonnou povinnost, aby se dosud nenapojené domácnosti
připojily do systému veřejné kanalizace.
Hlasování:
Pro
6

proti

0

zdržel se

0

Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje vodné+stočné s platností od 1.9.2016 ve výši 65,10Kč
/včetně DPH/.
16. Různé










Starosta obce upozornil na škody, který v obci způsobil přívalový déšt 16.6.2016.
Mnoho cest bylo poničeno a obec postupně vše dává do pořádku. Opravu
místních komunikací provádí pan David Čihák.
Požadavek od p. Krejčího v zastoupení pana Šenkýře, aby obec zajistila studii,
jak odstranit následky bagrování komunikace, kdy se odkryly betonové plotové
sloupky.
Bio odpad dobře funguje, pro velký zájem občanů bude provozní doba rozšířena
v sobotu do 19 hodin. Smlouva je uzavřena s firmou BIO-MOC z Prahy. Odvoz
bioodpadu probíhá každé pondělí.
Spolek včelařů – v současnosti je na uzemí Hrusic již 7 včelstev.
OÚ musel zařídit průkaz energetické náročnosti pro nemovitosti č.p.32 a 142, vše
je nyní v souladu s příslušným nařízením.
Veřejné osvětlení Hrušov – Astronomický ústav v Ondřejově podal námitku,
ohledně typu svítidel. Námitce bude vyhověno. Projektová dokumentace je
v současné době podaná na KÚ k vyjádření.
Sokolovna – u sokolovny bylo zbudováno nové oplocení, včetně vrat a vrátek a
nový chodník.
U fary byly umístěny květináče, které zabraňují parkování os. aut v prostoru busty
Jos. Lady. Asfaltové parkoviště u OÚ je kapacitně dostačující pro parkování.
Dětské hřiště– starosta oslovil pana Luďka Svítka o opravu herních prvků na
dětském hřišti. Jedná se o kolotoč a šplhací stěnu.

17. Diskuse:
Podněty, připomínky, námitky občanů v bodech
Diskutující:
 P. Jaroslav Indra
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 Požadavek na publikovaní plánovaných termínů zasedaní
zastupitelstva v Hlasu Hrusic
Odpověď: Ano, termíny budou uváděny v Hlasu Hrusic.
 Stížnost na nevyvěšení pozvánky na zasedání zastupitelstva na
nástěnku v Hrušově
Odpověď: Starosta se omluvil, na příští zasedání bude pozvánka včas
vyvěšena i na nástěnce v Hrušově.
 Požadavek na publikovaní zápisu z jednání zastupitelstva v Hlasu
Hrusic
Odpověď: Ano, i zapisy budou nyní součástí Hlasu Hrusic.
 Stížnost na stav chodníku v Hrušově
Odpověď: Stav se zhoršil po přívalovém dešti. Byla provedena oprava
a podél schodů /největší spád/ byla pěšina zpevněna zabetonováním
silničních obrubníků. Zatravňovací tvárnice, budou znovu vyplněny a
v měsíci srpnu se vybuduje metrový /šíře/ asfaltový chodníček po
výstupu po schodech podél pěšiny ze zatravňovacích trávnic.
 Stížnost na závadu na veřejném osvětlení v Hrušově
Odpověď: obec nemá k dispozici zařízení, které automaticky detekuje
závadu na osvětlení. Závada je nahlášena buď občany, v případě
Hrušova většinou p. Slabihoudem a p. Indrou, nebo při místním
šetření. Starosta po obdržení oznámení urychleně zařídí opravu.
 Stížnost na sekání trávy podél komunikací směrem na Senohraby
Odpověď: údržba je v gesci SÚS /státní silnice/, starosta se pokusí o
dohodu se s obcí Sehnohraby ve střídání se při údržbě.
 Stížnost na stav pěšiny podél pozemku pana Ing. Milana Velka
Odpověď: Pěšina se nachází na pozemku na p.Ing. M.Velka.
 Stížnost na název obce v občanském průkazu. Dříve byla uvedena i
místní část Hrušov,nyní v novém občanském průkazu p.Indry
Jaroslava z roku 2016 je uvedena obec Hrusice.
Odpověď: Informační systém Evidence obyvatel, který udává data pro
občanské průkazy, včetně názvů obcí, je plně v gesci Ministerstva
vnitra; obec nevydává k tomuto systému žádná doporučení nebo
návrhy.
 Při diskusi p.Šalda nazval pana Indru "věčným stěžovatelem".(Zapsáno
na žádost p.Indry)
 Dotaz, kde začíná obec Hrusice ve směru od Senohrab. Chybí zde
značka. Značka je nutná pro omezení rychlosti.
Odpověď: Starosta prověří stav.
 P. Jan Novák
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 Žádost o vyřezání stromů a keřů kolem komunikace do Hrušova.
 Odpověď: Obec zařídí vlastními zdroji .Pokud bude prořez stromů
větší, najme firmu.
 P. Ivo Horka,
 Žádost na vybudování odtokových kanálů dešťové vody směrem od
bytovek.
Odpověď: cesta k bytovkám bude do měsíce vyasfaltovaná. Bohužel,
území, které je vhodné pro umístění odtokových rour a kanálů není ve
vlatnictví obce. Vlastnictví pana Jos. Svobody.
 P. Jana Vančurová
 Dotaz na kdy je naplánováno místní šetření u školky
Odpověď: Termín bude sdělen.
 Dotaz, zda a kde je zpracovaný audit za rok 2015 k nahlédnutí
Odpověď: Rozsáhlý dokument o Auditu je k dispozici k nahlédnutí na
obecním úřadě.
 Stížnost na barvu podezdívky u sokolovny
Odpověď: p.Strnad uvedl, že sokolovna je ve vlastnictví Sokola, obec
nemá v kompetenci.
 P.Zdeněk Novák
 Stížnost na rozbitý nájezd u jeho domu v místě přechodu chodníku a
nájezdu
Odpověď: p.Čoudek doveze potřebný materiál a nájezd upraví.
 P.Ludmila Nováková
 Upomínka - Proč ji starosta osobně nezavolal termín zasedání,jak slíbil
Odpověď: Starosta se omluvil, na osobním oznámení termínu
zapomněl. Termín zasedání byl v řádném termínu vyvěšen elektronicky
a písemně na úřední desce obce.
 P. Ing Petr Hlásný
 Minulý zápis nebyl k dispozici do 10ti dní od zasedání.
Odpověď: zápis byl hotov, ale když ho ing.Hlásný požadoval nacházel
se v té době u auditorky.
 Stížnost na to, že na internetu není vstup do systému Registru
oznámení, podá proto stížnost na KÚ.
Odpověď: Starosta bude na stížnost reagovat u KÚ.
Při diskusi starosta obce prohlásil, že ing. Hlásný v obci nebydlí, a
tudíž obec nezná. Dále prohlásil, že ing Hlásný účelově získal ke konci
minulého roku pozemek od p.Čiháka, kterému dělá poradce ve věcech
majetkových, aby se mohl účastnit jednání zastupitelstva.(Zapsáno na
žádost p. Hlásného).
 P. František Čihák
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 Požadavek na publikování zápisu v Hlasu Hrusic
Odpověď: Zápis bude publikován v HH
 Stížnost, že starosta obce neotiskuje všechny příspěvky do Hlasu
Hrusic
 Odpověď: Starosta nesouhlasí a prohlásil, že je to lež, ale naopak
vyzývá spolky a občany, aby přispívali do HH.
 P.Čihák, p.Hlásný, p.Tesařík
 Diskuse na téma územní plán, probíral se jak současný stav
zpracování, tak i průběh zpracování ÚP v minulosti.
 Na podporu svých argumentů starosta použil dokumenty,
požadavků pana Fr. Čiháka, z nichž některé byly a některé nebyly
podepsané panem Fr. Čihákem, v době schvalovacího procesu ÚP
obce v letech 1999-2006. Současně starosta prohlásil, že obec
v rámci schvalovacího procesu a ve schváleném územním plánu
v prosinci 2006 obec nepochybyla.
(Zapsáno na žádost p.Hlásného)
18. Závěr
Starosta obce Ladislav Tesařík poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 21:00.
Termín dalšího zasedání zastupitelstva bude včas oznámen.
V Hrusicích dne 29. 06. 2016
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