Zápis č. 06/2018

Zápis
z 6. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 31. prosince 2018, od 15:00 hodin v č. p. 142 – obecní úřad
I. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Hrusice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 15:00
hodin starostou obce Petrem Sklenářem (dále jako „předsedající“).
Přítomni: Petr Sklenář (PSK), Ivana Plechatá (IPL), Jan Kopecký (JKO), David Čihák (DČI),
Irena Tesaříková (ITE), Tomáš Staněk (TST), Martina Procházková (MPO)
Omluveni: Ladislav Tesařík (LTE)
Neomluveni: Pavel Vávra (PVA)
Předsedající schůze dále konstatoval, že je přítomno sedm členů zastupitelstva
(z celkového počtu devíti členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné
(§ 92 odst. 3 zákona o obcích). Prezenční listina v příloze č. 1. Dále bylo přítomno 6 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, zda mají nějaké
připomínky k minulému zápisu. Nikdo žádné připomínky neměl. O slovo se přihlásil majitel
nemovitosti v obci p. Šváb, který měl dotaz k zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne
4.12.2018, ale přednese jej až na závěr zasedání.
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu Davida Čiháka a Ivanu Plechatou. K návrhu
nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu Ivanu Plechatou a Davida Čiháka.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/12/14 bylo schváleno.
Předseda určil zapisovatelem Petra Sklenáře.
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. 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.
Rozpočtové opatření č. 4/2018
5.
Prodej části obecního pozemku parc. č. 989/5 označeném písmenem „A“
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Výsledek hlasování o změněném programu: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/12/15 bylo schváleno.
IV. Rozpočtová opatření
Předsedající předložil zastupitelům rozpočtové opatření č. 4/2018, které je nutné schválit
s ohledem na probíhající finanční kontrolu ze strany Středočeského kraje. V předloženém
návrhu ještě požádal o změnu z důvodu chybného přiřazení k položce upozornění Ireny
Tesaříkové). Jedná se o chybně přiřazenou část paragrafu 3419 položka 5331, která má být
správně zařazena v paragrafu 3111 položka 5331, jelikož se jedná o příspěvek na MŠ.
Předsedající informoval zastupitele o tom, že dochází k navýšení příjmů převážně ze
sdílených daní o 1,3 mil. Kč a z toho bylo na nerozpočtové výdaje použito 225 tis. Kč. Zbytek
prostředků ve výši 1,1 mil. Kč zůstává jako rezerva v obci. Rozpočtové opatření se tak
většinou týká přesunu prostředků z důvodu chybně zaúčtovaných položek.
Předsedající dále informoval o stavu peněžních prostředků obce:
•

běžný účet vedený u České spořitelny, stav k 31.12.2018 14 hod. – 11.079.196 Kč

•

účet vedený u ČNB, stav k 17.12.2018 – 4.605.276 Kč

•

hotovostní pokladna (uzavřena dne 28.12.2018) – 89.557 Kč

•

celkem 15.773.748 Kč

Rozpočtové opatření v příloze č. 2
K rozpočtovému opatření nebyl vznesen žádný dotaz. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil a tak dal předsedající
hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 s avizovanou
změnou.
Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/12/16 bylo schváleno.
V. Schválení prodeje oddělené části pozemku parc. č. 989/5
Předsedající informoval, o jaký pozemek se jedná, a že pokládá diskusi o prodeji na
zastupitelstvu obce ze dne 4.12 2018 za zmatečnou. Z toho důvodu předkládá znovu návrh
k hlasování. Označení pozemku v příloze č. 3. Žádný další dotaz nebyl vznesen. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se přítomným občanům. Nikdo se nepřihlásil
a tak dal předsedající hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s prodejem oddělené části pozemku parc. č.989/5
označeném písmenem „A“.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 2 (MPO, TST) Zdrželi se 0
Usnesení č. 18/12/17 bylo schváleno.

2/8

Zápis č. 06/2018

VI. Diskuze
Jelikož se přítomní občané a vlastníci nemovitostí dožadovali diskuze se zastupiteli, ač tato
diskuze nebyla zařazena na programu jednání zastupitelstva, umožnil předsedající diskuzi
k vzneseným dotazům.
O slovo se přihlásili tito občané nebo majitelé nemovitostí v obci:
pan Šváb
•

zápis z minulého zasedání mu přijde netransparentní, nejsou uvedena jména
občanů, kteří vstupují do diskuze.
o předsedající na to reagoval upozorněním tazatele, že zápis je vyhotoven
v souladu se zákonem 128/2000 zákon o obcích (obecním zřízení), kde se
praví, že v zápise musí být uveden jen průběh, výsledek hlasování a přijatá
usnesení (srov. § 95), ale že stejně jako předchozí zastupitelstvo se snaží
zaznamenávat do zápisu i diskuzi občanů. Občané nejsou jmenováni
s ohledem na „GDPR“.

•

chtěl znát důvody rozhodnutí zastupitelů ohledně stažení žádosti obce
o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1191/1 (fotbalové hřiště), jelikož jeho
názorem je, že pokud toto rozhodnutí porovná na misce vah, myslí si, že je lepší,
aby hřiště spravovala obec a že mu přijde argumentace zastupitelů slabá
v porovnání s argumentací zastupitelky Ireny Tesaříkové a proto vyzývá všechny
zastupitele, aby mu sdělili důvod svého rozhodnutí. Dále připomněl, že jsme
svěřili pozemek polosoukromému vlastníkovi, jelikož Sokol je dnes spolkem a že
existuje riziko, že by Sokol mohl s pozemkem nakládat jinak a obec nebude mít
kontrolu.
o předsedající v rámci své odpovědi upozornil tazatele, že tento bod byl již
dlouhou dobu probírán na pátém zasedání zastupitelstva a znovu zopakoval
některé důvody, které ho k jeho rozhodnutí vedly (hřiště vybudoval Sokol,
celá léta se o něj stará, o prodeji pozemku hlasuje valná hromada členů,
kterých má Sokol kolem 180 oproti zastupitelům, kterých je v současné
chvíli devět atd.)
o do diskuze se přihlásili zastupitelé Martina Procházková a Tomáš Staněk,
kteří zopakovali své důvody

•

tazatel znovu rozporoval výši odměny zastupitelů, že je opět uvedena
netransparentně, jelikož je stanovena procentuálně, a ne částkou a že pokud
někdo nastupuje do nového zaměstnání je mu také nejdříve vyměřena mzda
nižší.
o předsedajíc reagoval, že výše odměn byla opět dlouho dobu probírána na
ustavujícím zasedání zastupitelstva a že tazatel zřejmě naráží na odměnu
místostarostky obce. Podotkl, že se to opravdu nedá srovnávat, že za
rozhodnutím stojí, protože konkrétně místostarostka je přítomna na
obecním úřadě více než polovinu normální pracovní doby a s plným
nasazením pracuje pro obec.
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paní Bayerová
•

připomínka k rozhodnutí ohledně pozemku parc. č. 1191/1 (fotbalové hřiště),
sama si také myslí, že pokud stát nabízí pozemek zdarma, měla by to být obec,
která o pozemek žádá.
o předsedající znovu zopakoval důvody a dodal, že pozemek je stále ve
vlastnictví státu, že se jedná a pokud pro stát nebude partnerem Sokol je
připraven, aby o pozemek žádala obec.

•

dotaz ohledně výsledku veřejné zakázky malého rozsahu – právní služby, jak to
probíhalo, jestli je již znám vítěz
o předsedající informoval, že vítěz je již znám, omluvil se, že tuto situaci
nezveřejnil a že to napraví. Dále informoval o průběhu řízení – NEBYLO
PROBÍRÁNO NA ZASTUPITELSTVU – výsledky jsou od 2.1.2019 zveřejněny
na úřední desce obce Hrusice včetně způsobu umožňující dálkový přístup.

•

dotaz ohledně „zkratky“ Hrusice-Mirošovice, kdy se tazatelka se dotazovala na
přesné podmínky, kdo může komunikací jezdit, jak je definován rezident
o starosta informoval, že se otevřela diskuze nad tímto tématem, jelikož
frekvence vozidel je pro občany bydlící ve zmíněné lokalitě a pro pěší již
neúnosná a že se bude tvořit nová vyhláška, která bude předložena
zastupitelstvu k diskuzi a schválení. Povolení v tuto chvíli nejsou vydávána
občanům jiných obcí (vyjma obce Mirošovice). Pokud se tazatelka chce
podílet na tvorbě, bude vítána.

•

dotaz, proč nebyly 31.12.2018 úřední hodiny
o předsedající pouze konstatoval, že změna byla psána v Hlasu Hrusic a že se
za komplikace omlouvá

Příští zasedání zastupitelstva
Příští zasedání zastupitelstva obce Hrusice proběhne 8. ledna 2019 od 18.00 v č.p. 25
Hospoda u Sejků.

Zapsal:
Ověřili:

Starosta

Petr Sklenář

…………………………………………….

David Čihák

…………………………………………….

Ivana Plechatá

…………………………………………….

Petr Sklenář

Digitálně podepsal
Mgr. Petr Sklenář
Datum: 2019.01.03
19:32:41 +01'00'

…………………………………………….

V Hrusicích dne 02.01.2019
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