Obec Hrusice

ZÁPIS č.3/2016
ze zasedání zastupitelstva obce Hrusice, které se konalo dne 16.11.2016
Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.10 hod. do 21:35
hod. Jednání zastupitelstva řídil starosta obce, pan Ladislav Tesařík.
Přítomní zastupitelé: Ladislav Tesařík, Miroslav Šalda, Ing. Dagmar Holičová,
Michaela Lassigová, Ing. Pavel Vávra
Omluveni: Petra Strnadová, Rudolf Čoudek
Přítomní občané: viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení, uvítání, navržení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Rozpočtové opatření č.1, č. 2
4. Prodej přívěsu
5. Veřejnoprávní smlouva - dotace obecní lesy
6. Příspěvek MAS
7. Protipovodňová opatření v povodí Sázavy
8. Žádost Mgr. Andrey Stockové - finanční příspěvek
9. Pozemek č. p. 1191/1 – fotbalové hřiště
10. Žádost TJ Sokol – fotbalový oddíl – osvětlení hřiště
11. Prodej obecních pozemků
12. Právní ochrana
13. Inventarizační komise
14. Příprava rozpočtu 2017
15. Kulturní akce
16. Různé
17. Diskuse, usnesení, závěr
1. Zahájení, určení zapisovatele a schválení ověřovatelů zápisu
Starosta obce zahájil zasedání v 18:10 h.V úvodu se starosta obce dotázal členů zastupitelstva, zda
nemají výhrady k zápisu ze dne 29. 6. 2016. Ověřovatelé minulého zápisu a členové zastupitelstva
nevznesli žádné připomínky k minulému zápisu. Zápis byl ověřen – v pořádku.
Dále starosta obce informoval členy zastupitelstva i přítomné občany o nové metodice řízení
zasedání podle Osnovy, které vydalo Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a
kontroly ze dne 6. 10. 2016.
Zapisovatel pro pořízení zápisu ze zasedání zastupitelstva obce: Dagmar Holičová
Ověřovatelé zápisu: Ing. Pavel Vávra, Miroslav Šalda,
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Pro
5
proti 0
zdržel se
0
Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu Ing. Pavla Vávru a Miroslava Šaldu
2.

Schválení, popř. doplnění programu schůze

Další doplnění nebo připomínky členů zastupitelstva obce k programu zasedání nebyly vzneseny.
Hlasování o schválení programu dnešního zasedání zastupitelstva obce:
Pro
5
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: Program zasedání zastupitelstva byl schválen.
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3. Rozpočtová opatření č.1, č. 2
Starosta obce informoval o navrhovaných rozpočtových opatření:
Rozpočtové opatření č.1. ze dne 8. 7. 2016:
Zvýšení příjmů: výherní loterie
Zvýšení výdajů: bankovní poplatky,
vybavení obecních bytů (nové kotle v obecních bytech)
Rozpočtové opatření č.2. ze dne 23.9.2016:
Zvýšení příjmů: výběr daní právnické osoby
daň z nemovitosti
navýšení u poplatků za svoz odpadu
Zvýšení výdajů: opravy komunikací
nákup nového přívěsu
Hlasování:
Pro
5
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje navrhovaná rozpočtová opatření č.1 a č .2
4. Prodej přívěsu
Zastupitelstvo vyslechlo informaci o možnosti prodeje starého přívěsu za traktor za cenu 10 000,Kč. Stávající přívěs je 19 let starý, a navíc je v havarijním stavu.
Hlasování o schválení nákupu:
Pro
5
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje prodej starého přívěsu za traktor v ceně 10 000,-Kč bez DPH.
5. Veřejno-právní smlouva - dotace obecní lesy
Starosta obce informoval o veřejnoprávní smlouvě mezi KÚ a obcí o finančním příspěvku na obecní
lesy. V rámci této smlouvy obec obdrží částku 16 300,- Kč.
Uvedené finanční prostředky budou použity na obnovu lesních porostů.
Hlasování o schválení:
Pro
5
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi KÚ a obcí Hrusice
6. Příspěvek MAS 2016
Zastupitelstvo vyslechlo informaci o žádosti MAS na obce, která se týkala příspěvku na činnost pro
rok 2016 a výhledově až do roku 2023. Za toto období by obec zaplatila celkovou částku 81. 777,Kč. Starosta obce informoval, že podobné služby pro obec zajišťuje CSS Mikroregion Ladův kraj.
Hlasování:
Pro
0
proti 5
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo neschvaluje příspěvek pro MAS.
7. Protipovoďnová opatření v povodí Sázavy
Na rok 2017 se připravuje realizace protipovodňových opatření, která představují rozsáhlé řešení,
zahrnující celkem 84 obcí. Každá obec zaplatí příspěvek na přípravu projektu jako svoji spoluúčast.
Na obec Hrusice připadá částka 21 670,-Kč.
Diskuse : Pan Jílek vznesl dotaz, zda je obec informována o detailních akcích zahrnující opatření.
Odpověď: Příprava projektu je na úplném počátku, obec zatím nebyla informována o konkrétních
akcích.
Hlasování:
Pro
5
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na přípravu projektu k realizaci protipovodňových
opatření v povodí řeky Sázavy v částce 21 670Kč.
8. Příspěvek na činnost Ladova národopisného souboru z Hrusic
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Starosta obce informoval o žádosti Mgr. Andrey Stockové o příspěvek na činnost folklórního
souboru (konkrétně bude příspěvek využit na nákup basy).
Hlasování:
Pro
5
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje částku 10 000,- Kč.
9. Pozemek č. p. 1191/1 – fotbalové hřiště
Starosta obce informoval o pozemku č.p. 1191/1. Pozemek je ve vlastnictví církve a v současné
době ho spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a podléhá zákonu o vydání
majetku církvím. Obec uplatňuje nárok na převzetí do vlastnictví, lhůta pro vydání církvi končí 30. 6.
2017.
Hlasování :
Pro
5
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje převod pozemku č.p.1191/1 do vlastnictví obce
10. Žádost TJ Sokol – fotbalový oddíl na osvětlení hříště
Starosta obce informoval o žádosti p. Luboše Kodada na příspěvek na osvětlení hřiště. Pokud bude
hřiště osvětleno, prodlouží se možnosti využití hřiště zejména na tréninky pro děti. Děti tak budou
trávit více času venku. Navrhovaný příspěvek činí 10 000Kč.
Hlasování:
Pro
5
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na osvětlení hřiště v částce 10 000Kč.
11. Prodej obecních pozemků
Starosta obce informoval o žádosti manželů Fojtíkových a paní Riky Kubánek na odkup obecních
pozemků, které sousedí s jejich parcelami. Jedná se pozemky, které nejsou a ani v budoucnu
nemohou být využity pro účely obce. Záměr obce o prodeji byl řádně vyvěšen na úřední desce.
a. obecní pozemek č.p. 1000/2 – 548m2, pozemek je na břehu Hubačovského
rybníka, na protější straně u silnice na Mnichovice. Pokud bude prodej schválen, tak
součástí smlouvy bude podmínka, že část pozemku u břehu nesmí být oplocena
kvůli migraci zvěře.
Obvyklá cena pro pozemek v této lokalitě je 130 Kč/m2 , navrhovaná prodejní
cena je stanovena na 200 Kč/m2
b. parcela č. 946,947 – 4740m2. Jedná se o parcely u mnichovského hřbitova,
v místech, kde je mokřina.
Obvyklá cena pro pozemek v této lokalitě je 53 Kč/m2 , navrhovaná prodejní
cena je stanovena na 100 Kč/m2
Diskuse :
Pan Jaroslav Indra ml. vznesl námitku, že v případě prodeje pozemku u Hubačovského rybníka
nebude přístup k rybníku.
Odpověď: tento břeh není schůdný, v případě nutnosti čistění rybníku majitel „Rybáři Říčany“ musí
požádat o přístup vlastníky pozemků. V navrhované smlouvě ale bude, že pozemek se nesmí celý
oplotit. Po této straně rybníka se nikdy nechodilo a ani není možné chodit.
Ing.Hlásný se zeptal, zda v lokalitě u břehu rybníka Hubačov již mají někteří vlastníci pozemky
oploceny a zda za část obecního pozemku v tomto případě platí nájem.
Odpověď: z této lokality se zatím nájem neplatí.
Hlasování:
Pro
5
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje kupní smlouvy na prodej obecních pozemků č. 1000/2 a
946,947 k.ú.Hrusice
Pozemek č.p.1000/2 za cenu 200,-Kč za 1m2
Pozemky č.p.946,947 za cenu 100,-Kč za 1m2
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12. Právní ochrana
Na základě požadavků od obcí sdružení „Svaz měst a obcí“se jedná o poskytování právní pomoci
obcím. V případě schválení by povolaný právník poskytoval právní pomoc při procesních věcech
týkajících se řízení obce, a mohl by se též účastnit zasedání zastupitelstva obce. Předpokládá se,
že tato právní pomoc bude pro obec bezplatná.
Diskuse :
Pan J. Indra st. se dotázal, jaké jsou možnosti právní ochrany pro občany
Odpověď: právník by v případě rozšíření smlouvy mohl zajistit i právní pomoc pro občany
Ing.Hlásný podotkl, že na zasedání obce si občan nemůže vzít svého právního zástupce, pokud
nemá trvalé bydliště v obci nebo nevlastní pozemek v katastru obce. Vyzval přítomné, aby se nad
tím zamyslili.
Hlasování:
Pro
5
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o právní ochraně
13. Inventurní komise
Inventurní komise je navržena v tomto složení:
Předseda komise: L. Tesařík
Členové: Ing. Pavel Vávra, A. Ulrichová, Rudolf Čoudek
Hlasování:
Pro
5
proti 0
zdržel se
0
Usnesení: Zastupitelstvo schvaluje navrhované složení inventurní komise
14. Příprava rozpočtu 2017
Na přípravě rozpočtu se podílejí starosta obce, účetní a finanční výbor.
Starosta vyzval k podání návrhů, podnětů pro přípravu rozpočtu na příští rok do 30. Listopadu 2016.
Návrhy budou zapracovány do rozpočtu podle možností obce. Rozpočet po vypracování bude 30
dní vyvěšen na úřední desce.
Diskuse: pan František Čihák se zeptal, zda v rámci rozpočtu bude pamatováno na odvodnění
pozemku u pana Svobody.
Odpověď: obec není vlastníkem pozemku. Za prioritu pro odvodnění je stanovena lokalita Bulánka a
realizace protipovodňových opatření před pozemkem p. Bíny.
Usnesení: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci p. starosty
15. Kulturní akce
V měsíci listopad – prosinec 2016 se pořádají tyto akce:
19.11. Předvánoční trh – pořádá spolek Šťastná rodina
26.11. Vánoční jarmark – pořádá SDH a Baráčníci
27.11. Lampionový průvod-pořádá MŠ
3.12. Mikulášská nadílka – 14 hodin pořádá Obecní úřad
17.12. Vánoční koncert – 18 hod pořádá Obecní úřad
18.12. Vánoční zastavení – 17.00 hodin pořádá spolek Šťastná rodina
16. Diskuse
Podněty, připomínky, námitky občanů v bodech
Diskutující:
 Paní A. Kopecká
 Požadavek na zákaz kouření při plesech i jiných kulturních akcích
v sokolovně. V sokolovně se cvičí a kouř z cigaret se nevyvětrá
 Odpověď: Při akcích, které pořádá obec, se nekouří.
Starosta vznese požadavek na zasedání Sokola
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Paní Jana Vančurová
 Stížnost na teplotu v sokolovně, při pátečním cvičení bylo v sále 11 stupňů C.
Odpověď: Termostat je nastaven na hodnotu 15 stupňů, ale z důvodů šetření
je topení vypnuto ve 20.00 hod.


Dotaz, kde jsou na www. strance obce termíny zasedání
Odpověď: Termíny zasedání a jiné úřední záležitosti lze najít na úřední
desce webových stránek obce



Dotaz na situaci u školky – zákaz stání
Odpověď: řešením bude nové parkoviště před čp.156 a dále – pro rodiče
dětí, kteří vozí děti do MŠ. Současně bude zřízeno parkoviště naproti
obchodu u Hubínků. Pro parkoviště budou použity zatravňovací tvárnice.

P. Jaroslav Vávra
 Stížnost na ostrůvek u školky, nemohou vyjet autem
Odpověď: ostrůvek se nebude nijak upravovat, je součástí přechodu
pro chodce
Ing. Petr Hlásný
 Dotaz, proč je v Hlasu Hrusic uvedena pouze první část – schvalování
Odpověď: Celý zápis včetně diskuse je umístěn odkazem na stránkách obce
Paní Ludmila Nováková
 Požadavek, aby starosta oznámil termín zasedání zastupitelstva obecním
rozhlasem nebo, aby pozvánka byla vyvěšena u Hubínků
Odpověď: Pozvánka bude vyvěšena i u Hubínků
 Dotaz na zábradlí u kostela, zvláště pro starší obyvatele je přístup ke kostelu
obtížný.
Odpověď: kostel je památkově chráněný a také jakékoliv úpravy musí
schválit p. farář Páter Kudláček. Starosta zjistí podmínky.
 Dotaz, na bio odpad a stížnost, že bylo zavřeno v sobotu v 10:00 h.
Odpověď: Pozdní otevření starosta prověří



Pan Jaroslav Indra st.
 Dotaz kdy budou u chodníku v Hrušově vyplněny zatravňovací tvárnice
Odpověď: Tvárnice se vyplní hned až skončí zima.
 Proč se nehrabou krajnice st.silnice do Senohrab po sekání křovinořezem v
Hrušově
Odpověď: Krajnice silnic se nehrabou a ani SÚS krajnice nehrabe. V roce
2016 obec zajistila dvakrát sekání předmětné krajnice státní silnice.
 Chodník na pozemku p. Velka je nebezpečný, řešením by byla svodidla
Odpověď: Starosta podá návrh na SÚS - odbor dopravy. Starosta vyvolá
místní šetření za účasti p. Nerada a p. Douši a obyvatel k projednání umístění
značek pro přechod, snížení rychlosti na 40 km v hodině, přemístění značky –
začátek obce
 Žádost o publikování Osnovy MV ČR pro zasedání zastupitelstva v Hlasu
Hrusic
Odpověď: příslušná část bude publikována



Pan Zdeněk Novák
 Požadavek na omezení rychlosti u sokolovny při výjezdu z obce. Nebezpečí
zvláště pro děti
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Odpověď: Starosta vyvolá jednání s SÚS ohledně umístění značky přechod
pro děti.V současné době u sokolovny je umístěno vodorovné značení
přechodu pro chodce, včetně dopravního značení



Pan J. Indra ml.,
 Pan Indra přečetl svou stížnost z 5.6.2016 na vybudování chodníku
v Hrušově, který podle něj není v souladu se zákonem o místních
komunikacích. Dodnes nedostal oficiální odpověď
Odpověď: Starosta sdělil, že poslal odpověď, ale znovu pošle oficiální
písemné vyjádření
 Dotaz na projektanta chodníku v Hrušově
Odpověď: Žádný projekt nebyl dělán a ani nebyl třeba, stačí selský rozum.
Výstavba byla projednána s dodavatelem panem Petrem Vyhnalem.
 Žádost o umístění bedny na posyp
Odpověď: Žlutá bedna na posyp bude umístěna pod p. Slabihoudem



Paní Kopecká
 Dotaz na položení tichého asfaltu a protihlukových barier na D1.
Odpověď: Bohužel tichý asfalt nebude, podle měření jsou splněny limity.
Protihlukové stěny, ale budou instalovány v rámci opravy mostu Šmejkalka
 Účast u místního šetření v Hrušově, požadavek, aby starosta poslal email
s termínem.
Odpověď: Ano, starosta pošle zprávu s termínem



Pan Jílek
 Dotaz zda obec začala naplňovat podmínky uvedené v plánovací smlouvě
k pozemku 1658/16 – převedení pozemku /komunikace/do vlastnictví obce
Odpověď: Zatím nebylo řešeno, musí dojít k jednání s vlastníkem pozemku
p. Šobrem. Starosta svolá jednání, kde se naplánují jednotlivé kroky pro
řešení situace



Paní Verknerová, pan Jílek
 Stížnost na nánosy z polí v době přívalových dešťů. Dotaz byl směrován na
přítomného p. Františka Čiháka. Podle paní Verknerové a pana Jílka bylo
šetřením zjištěno, že pole byla špatně technicky zorána až do konce.
Obyvatelům vznikají škody na majetku. Dle pojišťovny náhradu hradí
podnikatel, který na pozemku hospodaří.
Odpověď: pan Čihák bude kontaktovat paní Verknerovou a pana Jílka.
Starosta dodal, že pokud stav nebude vyřešen, lze podat prostřednictvím
obce stížnost na MÚ Říčany – odd.přestupků
Pan František Čihák
 Vyvolal diskusi ohledně dopisu p. Antonína Čiháka z Kališť. Starosta vyzval
pana Ing. Pavla Vávru, aby objasnil situaci.



8. Závěr
Starosta obce Ladislav Tesařík poděkoval všem za účast a zasedání ukončil v 21:35 hodin
Příští zasedání zastupitelstva obce bude v termínu oznámeno.
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Zapsal:

Dagmar Holičová

Ověřovatelé zápisu:

Miroslav Šalda
Ing. Pavel Vávra

Starosta:

Ladislav Tesařík

V Hrusicích 16.11.2016
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