Zápis č. 05/2018

Zápis
z 5. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 4. prosince 2018, od 18:00 hodin v místní sokolovně č. p. 140
I. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Hrusice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:03
hodin starostou obce Petrem Sklenářem (dále jako „předsedající“).
Na úvod předsedající informoval, že zasedání je nahráváno a je pořizován audio záznam,
který bude uschován a k dispozici na OÚ.
Přítomni: Mgr. Petr Sklenář, PhDr. Ivana Plechatá, Mgr. Jan Kopecký, David Čihák, Irena
Tesaříková, Tomáš Staněk, Martina Procházková
Omluveni: Ladislav Tesařík, Ing. Pavel Vávra
Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva
(z celkového počtu všech devíti členů zastupitelstva), dva členové se omluvili, takže
zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Prezenční listina v příloze
č. 1. Dále bylo přítomno 38 občanů.
II. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající na úvod sdělil, že zápis z minulého zasedání byl v termínu vyhotoven,
podepsán ověřovateli a starostou obce, byl uložen na obecním úřadě a zároveň zveřejněn
na internetových stránkách obce. Předsedající se zeptal zastupitelů, zdali mají nějaké
připomínky k minulému zápisu. Nikdo žádné připomínky neměl.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Irenu Tesaříkovou a Jana Kopeckého. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu Irenu Tesaříkovou a Jana
Kopeckého.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/12/01 bylo schváleno.
Předseda určil zapisovatelkou Martinu Procházkovou.
III. Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Zároveň navrhl
doplnění bodů programu a vypuštění bodu č. 13 programu. K návrhu programu nebyly
vzneseny žádné další návrhy na doplnění. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1.
Přivítání, kontrola účasti
2.
Určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele
3.
Schválení programu jednání zastupitelstva obce
4.
Rozpočtová opatření
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

Schválení pravomoci starosty obce k rozpočtovému opatření v roce 2018
Schválení rozpočtu obce na rok 2019
Schválení prodeje oddělené části pozemku parc. č. 989/5
Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 2278/4
Schválení převodu pozemku parc. č.1784/6
Rozhodnutí o dalším postupu ohledně pozemku parc. č. 1191/1 (fotbalové
hřiště)
11.
Informace o ukončení kontroly Ministerstva vnitra ze dne 14.3.2018
12.
Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ze strany
Krajského úřadu Středočeského kraje
13.
Vypuštěno (spolky mohou vyúčtování předložit až do 20.12.2018)
14.
Různé
a. Zřízení věcného břemene ČEZ distribuce
b. Zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s obcí Senohraby
15.
Diskuse
Výsledek hlasování o změněném programu: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/12/02 bylo schváleno.
III. Rozpočtová opatření
Předsedající informoval, jak fungují rozpočtová opatření obce, že některá rozpočtová
opatření jsou již stará a minulé zastupitelstvo je nestihlo schválit, proto je třeba, aby je
zastupitelstvo schválilo nyní.

Rozpočtová opatření - 12/2018
Z Paragraf Z Položka Paragraf Položka Změna
0
1111
170 000 Kč
0
1381
30 000 Kč
0
4111
45 000 Kč
0
1343
50 000 Kč
3722
2111
15 000 Kč
3612
2132
20 000 Kč
6171
5011
90 000 Kč
3111
5169
70 000 Kč
6171
5229
150 000 Kč
2212
5169
3631
5169
200 000 Kč
2212
5169
6171
5169
110 000 Kč
2212
5169
6171
5321
4 000 Kč
2212
5169
6112
5021
540 000 Kč
2212
5169
6171
5031
100 000 Kč
2212
5169
6171
5032
50 000 Kč
2212
5169
6171
5172
55 000 Kč
2212
5169
6115
5011
23 000 Kč
2212
5169
6115
5175
1 500 Kč
2212
5169
2212
5139
20 000 Kč
2212
5169
6171
5169
100 000 Kč

Poznámka
Příjem na základě RUD
Příjem daň z hazardních her
Záloha pro volby do ZO a senátu
Zvýšení poplatků za užívání veřejného prostranství
Zvýšení příjmu platby komunální odpad (noví občané)
Bytové hospodářství
DPP
Oprava MŠ
Zvýšení příspěvků místní spolky
Doplatek VO Hrušov
Oprava traktor
Neinvestiční transfery obcím
Odchodné zastupitelů, zvýšení odměn, daň do st. rozpočtu
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Software
Volby do ZO a senátu
Občerstvení, volby
Štěrk, posyp
Ostatní služby, geodetické práce
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Předsedající se zeptal zastupitelů, jestli mají nějaké připomínky k rozpočtovým opatřením.
O slovo se přihlásila paní Irena Tesaříková s připomínkami o chybných položkách a
paragrafech. DPP (90 tis.) místo 5011 na 5021, oprava MŠ (70 tis.) z 5169 na 5171,
příspěvky místní spolky (150 tis.) na paragrafy dle spolků, oprava traktor (110 tis.) z 5169
na 5171, odchodné zastupitelů (540 tis.) z 5021 na 5023, doplatek VO (200 tis.) zaúčtovat
na investice, u položek voleb je potřeba účelový znak. Částky nerozporovala. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Výsledek hlasování o rozpočtových opatřeních se změněnými položkami:
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/12/03 bylo schváleno.
IV. Schválení pravomoci starosty obce k rozpočtovému opatření v roce 2018
Předsedající informoval, že veškerá rozpočtová opatření musí schvalovat zastupitelstvo
obce, nebo může zastupitelstvo někoho pověřit, proto navrhl, že by rozpočtová opatření
do 31.12.2018 mohl schválit starosta bez zastupitelstva obce a to na příjmové stránce
neomezeně a výdajové stránce do 150.000,- Kč, v rámci rozpočtu.
Předsedající se zeptal zastupitelů, jestli mají nějaké připomínky k pravomoci starosty.
O slovo se přihlásil pan Jan Kopecký s vysvětlením, že by se do konce roku nestihlo svolat
další zastupitelstvo obce, aby schválilo rozpočtová opatření do prosince 2018. O slovo se
dále přihlásila paní Irena Tesaříková, která chtěla doplnit i schválení položek na skutečnost.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje pravomoc starosty obce k rozpočtovému opatření
v roce 2018, vč. schválení položek na skutečnost.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (Jan Kopecký)
Usnesení č. 18/12/4 bylo schváleno.
V. Schválení rozpočtu obce na rok 2019
Předsedající informoval, že obec musí do konce roku schválit rozpočet, jinak by obec
musela hospodařit, podle rozpočtového provizoria. Rozpočet obce byl vyvěšen na úřední
desce, je schvalován pouze na paragrafy, jak umožňuje zákon, mimo skupiny 0 a 4, které
nemají paragrafy, tudíž musí být v rozpočtu po položkách. Rozpočet je vyrovnaný, příjmy
RUD jsou z kalkulačky od svazu města a obcí, porovnáním minulých období byl sestaven
rozpočet v příjmové i výdajové části. O slovo se přihlásila paní Irena Tesaříková, že příjmová
část je nadhodnocená, položky 41 a 42, v rozpočtu nemají být, není vhodné schvalování na
paragrafy ve výdajové části, bylo by lepší schvalovat rozpočet, na položky, paragraf 6112
je podle ní podhodnocený a měl by být 1.347 tis. Paragraf 6117 v rozpočtu prý nesmí být a
paragraf 6171 by měl být rozdělen na investiční a neinvestiční část. Podle paní Ireny
Tesaříkové je rozpočet schodkový a měly by v něm být uvedeny i investice. O slovo se
přihlásila Martina Procházková s informací, že největší část v položkách 4 je refundace za
úroky z úvěru na kanalizaci. To paní Irena Tesaříkova sdělila, že nevěděla.
Předsedající se zeptal zastupitelů a občanů, jestli mají nějaké další připomínky k rozpočtu.
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O slovo se přihlásila občanka, jestli by nebylo možné tyto detailní záležitosti řešit mimo
veřejné zastupitelstvo, předsedající ji bohužel sdělil, že mimo zasedání není možné nic
schvalovat. Sdělil, že žádal paní Tesaříkovou o pomoc s rozpočtem, ale z pracovní schůzky
se omluvila. Od bývalého zastupitelstva nebyla předaná ani část rozpracovaného rozpočtu
na rok 2019. Předsedající sdělil, že finanční výbor se nesmí podílet na finančních ani
rozpočtových pracích pro obec. Citoval z §119 zákona 128/2000 Sb. Zákon o obcích. O slovo
se přihlásil další z občanů, jestli by se nemohlo přejít k hlasování. O slovo se přihlásil občan
s dotazem, jestli je rozpočet na stránkách, odpověď ano je, a bude rozklikávací. O slovo se
přihlásila paní Tesaříková, že rozklikávací je zbytečně drahý. Odpověď, nebude se kupovat
software, jen se na stránkách umožní rozbalit položku, co umožňuje program. Dále se
o slovo nikdo nepřihlásil a tak dal předsedající hlasovat.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje rozpočet na rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 (Irena Tesaříková) Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/12/5 bylo schváleno.
VI. Schválení prodeje oddělené části pozemku parc. č. 989/5
Předsedající informoval, o jaký pozemek se jedná, že jde již o předjednanou věc minulým
zastupitelstvem. Došlo k vypracování smlouvy, a zaplacení kupní ceny 47.200,- Kč. O slovo
se přihlásila paní PhDr. Ivana Plechatá, že po konzultaci s některými zastupiteli, kterým se
toto usnesení nelíbí, ale vzhledem k tomu, že vše bylo již předjednáno a neschváleno
minulým zastupitelstvem, není již jiná možnost. Před hlasováním dal předsedající možnost
vyjádřit se přítomným občanům.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s prodejem oddělené části pozemku parc. č.989/5
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 3 (Irena Tesaříková, Tomáš Staněk, Martina
Procházková)
Usnesení č. 18/12/6 nebylo schváleno.
VII. Schválení záměru prodeje pozemku parc. č. 2278/4
Předsedající informoval, o jaký pozemek se jedná, a sdělil, že zastupitelstvo obce Hrusice
souhlasí se záměrem prodeje pozemku, ale své definitivní rozhodnutí odkládá na další
zasedání zastupitelstva obce a to z důvodu detailnějšího seznámení se s problematikou
zmíněného pozemku a komunikaci s dotčenými sousedy. O slovo se přihlásil majitel
pozemku, že pozemek nesousedí přímo s opěrnou zdí, a že bude mít finanční příjem pouze
do konce roku. Jiný občan se dotázal, co může udělat pro to, aby se záležitost urychlila? O
slovo se přihlásila paní PhDr. Ivana Plechatá, jestli má majitel nějakou dokumentaci
ohledně statiky. Odpověď nemá. Do diskuse vstoupil předsedající, že musí situaci posoudit
stavební úřad. O slovo se přihlásil pan Mgr. Jan Kopecký, který se ptal, jestli při jednání
s bývalým starostou došlo k jednání s majitelem sousedního pozemku. Odpověď jednání
byla zdlouhavá, ale ke společným jednáním nedošlo. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se dalším přítomným občanům.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2278/4, ale
své definitivní rozhodnutí odkládá na další zasedání zastupitelstva obce a to z důvodu
detailnějšího seznámení se s problematikou zmíněného pozemku a komunikaci
s dotčenými sousedy
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/12/7 bylo schváleno.
VIII. Schválení záměru převodu pozemku parc. č. 1784/6
Předsedající informoval, o jaký pozemek se jedná, a sdělil, že zastupitelstvo obce Hrusice
souhlasí se záměrem bezúplatného převodu pozemku parc. č. 1784/6 o celkové výměře
589 m2 do vlastnictví obce Hrusice. Definitivní rozhodnutí ale odkládá na své příští zasedání
a žádá předkladatele o doplnění podrobností ohledně navazujícího mostu přes potok.
Předsedající se zeptal zastupitelů a občanů, jestli mají nějaké další připomínky k převodu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí se záměrem bezúplatného převodu pozemku parc.
č. 1784/6 o celkové výměře 589 m2 do vlastnictví obce Hrusice, definitivní rozhodnutí
odkládá na své příští zasedání a žádá předkladatele o doplnění podrobností ohledně
navazujícího mostu přes potok
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/12/8 bylo schváleno.
IX. Rozhodnutí o dalším postupu ohledně pozemku parc. č. 1191/1 (fotbalové hřiště)
Předsedající v úvodu oznámil, že se cítí ve střetu zájmů jako předseda TJ Sokol, vysvětlil, že
o bezúplatný převod požádala obec Hrusice i TJ Sokol. Žádost v evidenci obce chybí. Dne
8.11.2018 dorazila výzva k doložení žádosti, že si obec může převést majetek (buněk) do
svého vlastnictví, protože v žádosti uvedla, že tyto buňky jsou v majetku obce. Předsedající
se proti tomuto tvrzení ohradil, že má důkaz, že jsou v majetku TJ Sokol. Předsedající
podporuje převod pozemku na TJ Sokol. O slovo se přihlásila paní Tesaříková, že si myslela,
že buňky má v majetku obec. Předsedající objasnil převod finančního daru z obce na TJ
Sokol, která za něj tyto buňky koupila. Buňky nejsou v majetku obce. V březnu letošního
roku přišel bývalý starosta na stavební úřad, že zmíněné buňky žádá zapsat do mapy
katastru nemovitostí. Katastr vyzval obec, aby doložila vlastnictví k buňkám, aby mohly být
zapsán, obec nedoložila. Předsedající znovu zdůraznil paní Tesaříkové, že buňky jsou ve
vlastnictví TJ Sokol. Vyzval jí, pokud tyto dokumenty má, aby je přeložila. Následně paní
Irena Tesaříková přednesla svůj názor a požádala, aby byl přesně zaznamenán do zápisu ze
zasedání zastupitelstva.
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Předsedající reagoval, že zákon o střetu zájmu praví, že zastupitel, respektive veřejný
funkcionář musí oznámit střet zájmů, pokud se cítí být v tomto střetu a že to také hned
v úvodu oznámil. Zároveň nic neruší právo hlasovat. Předsedající řekl svůj názor, proč si
myslí, že by hřiště mělo připadnout TS Sokol a ne obci. Mimo jiné členové Sokola zmíněné
hřiště postavili a řádně se o něj od 60tých let starají a udržují ho a zopakoval, že „stavební
buňky“ jsou majetkem sokola, nejsou vedeny v majetku obce Hrusice.
O slovo se přihlásil občan, že souhlasí s názorem starosty. O slovo se přihlásila paní
Tesaříková, že si myslí, že je výhodnější, aby bylo hřiště v majetku obce, zmínila, že by TJ
Sokol v budoucnu mohla nakládat s pozemkem nevýhodně pro obec - mohla změnit na
stavební pozemky. Předsedající odpověděl, že to samé se může stát i na zastupitelstvu a že
rozhoduje valná hromada, což je více lidí, než má zastupitelstvo.
O slovo se přihlásil občan, nebylo mu jasné proč dotaci na buňky dostala obec, když buňky
koupila TJ Sokol. Paní Tesaříková stále zastávala názor, že obec má větší možnosti o dotace,
proto je výhodnější převést pozemek na obec. O slovo se přihlásil pan Kopecký, kdy obec
požádala a kdy mohla požádat. Paní Tesaříková odpověděla, že v 6/2017. Předsedající
nemá podklady, má jen podklady ze zastupitelstev. Předsedající si požádá podle zákona
106/1999 Sb., úřad pro zastupování státu o žádosti, co obec odeslala, jelikož mu žádné
takové dokumenty z obce nebyly předány. Dále se do diskuze nikdo nepřihlásil.
Předsedající tak dal nejprve hlasovat oproti návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí, aby obec Hrusice nadále žádala o převod pozemku
1191/1, a nevzala zpět žádost o bezplatný převod pozemku.
Výsledek hlasování: Pro 1 (Irena Tesaříková) Proti 6 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/12/9 nebylo schváleno.
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s tím, že obec Hrusice stahuje svou žádost
o bezplatný převod pozemku 1191/1 ve prospěch TJ Sokol Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 1 (Irena Tesaříková) Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/12/10 bylo schváleno.
X. Informace o ukončení kontroly Ministerstva vnitra ze dne 14.3.2018
Předsedající informoval zastupitele a občany o ukončení kontroly Ministerstva vnitra ze
dne 14.3.2018, informoval je o sedmi chybách, které obec napravila, a o chybách které
napravit nešly. Poslední chyba byla napravena 14.11.2018. Následně MV kontrolu
ukončilo.
XI. Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 ze strany Krajského
úřadu Středočeského kraje
Předsedající informoval zastupitele a občany, že kontrola z kraje přijde 17.12.2018 a pokud
chce obec žádat o dotace musí touto kontrolou projít. Předložený seznam dokladů, který
máme předložit kontrole, obsahuje spoustu dokladů, které nemáme k dispozici.
Předsedající informoval, že by bylo vhodné, aby se kontroly zúčastnili pan Ladislav Tesařík
a pan Pavel Vávra.
Předsedající uvedl poznámku, že až na jeden e-mail, ohledně rozpočtu, pan Tesařík ani pan
Vávra nekomunikují.
7/8

Zápis č. 05/2018

Naopak pochválil pana Horáka za pomoc při kontrole i při dokončení roku 2018, uvedl, že
odchází na vlastní žádost.
XII. Různé
a. Zřízení věcného břemene ČEZ distribuce
Předsedající informoval, o jaké zřízení věcného břemene se jedná a kde se pozemek, kde
ČEZ bude umísťovat rozvody, nachází.
Předsedající se zeptal zastupitelů a občanů, jestli mají nějaké další připomínky k návrhu
o zřízení věcného břemene.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu „Hrusice-kNN-p.č. 1656/1,2
a 1666/4-7.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/12/11 bylo schváleno.
b. Zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby s obcí Senohraby
Předsedající informoval, o jaké zřízení věcného břemene se jedná a kde se pozemek, na
kterém obec Senohraby připojí splaškovou kanalizaci, nalézá.
Předsedající se zeptal zastupitelů a občanů, jestli mají nějaké další připomínky k návrhu
o zřízení věcného břemene.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby s obcí Senohraby parc. č. 1571/16
a 1571/18-19.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/12/12 bylo schváleno.
XIII. Doplnění návrhu paní zastupitelky PhDr. Ivany Plechaté o účasti zastupitele Ladislava
Tesaříka a Pavla Vávry na kontrole 17.12.2018
Předsedající doplnil návrh paní PhDr. Ivany Plechaté o účasti zastupitele Ladislava Tesaříka
a Pavla Vávry na kontrole 17.12.2018.
Předsedající se zeptal zastupitelů a občanů, jestli mají nějaké další připomínky k návrhu.
O slovo se přihlásil pan Jan Kopecký, že byl přesvědčen, že tito bývalí zastupitelé se budou
účastnit pracovních jednání.
Předsedající doplnil výzvu, pokud tito zastupitelé nechtějí být účastni jednání, pracovat pro
obec, ať zváží rezignaci na svůj mandát, a uvolní místo náhradníkům ze své kandidátky,
kteří jsou připraveni pro obec pracovat.
Návrh usnesení:
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Zastupitelstvo obce Hrusice vyzývá Ladislava Tesaříka a Pavla Vávru, aby se dostavili
17.12.2018 v 8:00 na OÚ Hrusice a spolupracovali při kontrole, a zároveň, aby zvážili svůj
mandát zastupitele a pokud nechtějí plnit povinnosti zastupitele, aby na svůj mandát
rezignovali.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 0 Zdrželi se 1 (Irena Tesaříková)
Usnesení č. 18/12/13 bylo schváleno.
Strategický rozvoj obce Hrusice
Předsedající informoval o záměru vyhotovit strategický rozvoj obce, který je potřebný
k získání dodací pro obec Hrusice. Tento střednědobý výhled bude zpracovávat paní PhDr.
Ivana Plechatá, která občany informovala, strategický plán bude na 5 let. Informovala
zastupitele a občany, a poprosila občany o součinnost.
•

Legalizace chodníky

•

Dokončení osvětlení

•

Silnice Na Hrádkách

•

Rekonstrukce zdi okolo kostela

•

Rekonstrukce dětského hřiště u OU

•

Pomoc TJ Sokol

•

Chodníky k sokolovně, památníku

•

Rekonstrukce úřadu

Přerušení jednání s MÚ v Říčanech ve věci chodníků k sokolovně, Pod kouty, k rodnému
domu včetně lávky
•

Úřad v Říčanech přerušil jednání ve věci chodníků, protože obec nepředložila potřebné
dokumenty nutné k dodatečnému stavebnímu řízení. Termín máme do konce roku
2018, což nestihneme, sdělil předsedající.

•

Předsedající požádal úřad o prodloužení lhůty do března 2019.

Žádost od Šerifa spojených osad Hrusic k informování zastupitelstva
•

Gratulují zastupitelům a doufají v pokračování dobré spolupráce

•

Článek v Kutnohorských listech ohledně návštěvy hrusických osadníků

O slovo se přihlásila občanka k vícenákladům za chodníky, v jaké výši jsou a jestli někdo nese
zodpovědnost, zastupitelé, bývalý starosta. Předsedající odpověděl, že zatím vícenáklady
nezná, ale pokud budou vícenáklady více než 3.000 Kč, jedná se o porušení při správě cizí věci
a bude požadována náhrada.
Spuštění SMS rozhlas
-

Na stránkách obce se mohou občané registrovat (10.000 SMS – 4.000,- Kč)
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XIV.

Diskuse

Připomínky a podněty občanů
Osvětlení do Hrušova, díra na cestě u památníku – minimálně označení
Ceny povolenek k průjezdu 500,- Kč pro majitelé nemovitostí – cena obvyklá, bude
stanovena veřejnou vyhláškou, uvažují o výjimkách žijících lidí v Hrusicích
• Budou „průjezdky“ na SPZ nebo na jméno? Po změně dopravní značky bude stačit
OP s trvalým bydlištěm.
• Budou „průjezdky“ na kalendářní rok, nebo bude plovoucí? Prozatím plovoucí.
• Půjdou vybrané poplatky občanům Pod kouty, nebo OU? Jdou do opravy silnice.
• Bude zkratka zavřená, nebo radar (problém s financemi pro MÚ Říčany, min 50
km/h)? Často policie.
• Popraskaná cesta ve zkratce? Bude se to řešit? Měla by být záruku, pan starosta
prověří.
• Informace o ceně silnice Na Hrádkách, investice 5,1 mil. Kč, chceme dotaci.
• Dotaz občana, zájemce o koupi pozemku, jestli bylo usnesení 18/12/6
odsouhlaseno, nebo ne a proč, ohradil se, že jednal s obcí, nastala diskuse, kde je
problém, cena dle znaleckého posudku. Vyjádřil se pan Staněk, že není priorita
prodávat obecní pozemky. Vyjádřila se paní Tesaříková, že zaslechla rozpor ohledně
ceny, proto se zdržela. Vyjádřila se paní Ivana Plechatá, že se nenašel znalecký
posudek. Vyjádřil se předsedající, že byla vyvěšena dražba. Tazatel se ohradil, že se
tam za tuto cenu prodávaly pozemky i ostatním občanům.
Paní Tesaříková dala návrh na revokování a novém hlasování v bodu 18/12/06. Pan
Jan Kopecký vyzval občany ke spolupráci v rámci probíraných bodů usnadnilo a
urychlilo by to jednání.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice žádá o revokování usnesení 18/12/06
Výsledek hlasování: Pro 4 Proti 0 Zdrželi se 3 (David Čihák, Tomáš Staněk, Martina
Procházková)
Usnesení č. 18/12/6 nebylo schváleno.
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Informace, trambus neprošel technickou
Připomínka ke špatné cestě Osada Rudý les
Ve zkratce není kontejner se štěrkem, případně uzavření komunikace? Není možný
obchvat? Máme řádnou silnici přes Mnichovice, posypový kontejner dodáme, ale
v minulosti byl ukraden.
Připojení kanalizace, vody, plynu? Závisí na novém územním plánu
Odstranit kameny ve zkratce? Ano, odstraníme kameny z obecních pozemků.
Dotaz na prohrnování cest v obci? Všechny cesty k trvalému bydlení, kde je to
s ohledem na šířku a sklon komunikace možné.
Dotaz na krajnici proti Kaštánkům (rozpadlý dům)? Pan Staněk to prověří.
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Příští zasedání zastupitelstva
Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 8. ledna 2019 od 18:00 hod. O přesném místě
zasedání bude starosta včas informovat.
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 20.33 hodin.

Zapsala:
Ověřili:

Starosta

Martina Procházková

…………………………………………….

Irena Tesaříková

…………………………………………….

Jan Kopecký

…………………………………………….

Petr Sklenář

Digitálně podepsal Mgr.
Petr Sklenář
Datum: 2018.12.13
18:51:12 +01'00'

…………………………………………….

V Hrusicích dne 04.12.2018
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