Zápis č. 06/2019

Zápis
z 6. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 11. června 2019, od 18:30 hodin v budově obecního úřadu
Hrusice č. p. 142
1. Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Hrusice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:30
hodin starostou obce Petrem Sklenářem (dále jako „předsedající“).
Přítomni: Petr Sklenář, Ivana Plechatá, Jan Kopecký, David Čihák, Irena Tesaříková, Tomáš
Staněk, Martina Procházková, Milena Šimková, Monika Bayerová.
Předsedající schůze konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu
devíti členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích). Prezenční listina v příloze č. 1.
2. Určení ověřovatelů a zapisovatele
Předsedající na úvod sdělil, že průběh zastupitelstva je nahráván pro účely zápisu.
Konstatoval dále, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích.
Předsedající určil zapisovatelem Lenku Sirotkovou a navrhl ověřovatele 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 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/06/01 bylo schváleno.
3. Schválení programu zastupitelstva
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Před
hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.
Žádný dotaz nebyl vznesen. Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje následující program zasedání:
1. Přivítání, kontrola účasti
2. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování zapisovatele
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
4. Závěrečný účet a účetní závěrka obce
5. Rozpočtové opatření
6. Dotace pro spolky
7. Veřejnoprávní smlouva na podporu dobrovolných hasičů
8. Ostatní
9. Zprávy z obce
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10. Diskuze
11. Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/06/02 bylo schváleno.
4. Závěrečný účet obce
Schvalování závěrečného účtu obce bylo rozděleno do tří různých usnesení: Závěrečný účet
obce, závěrka MŠ a závěrka obce. Všechny informace byly zveřejněny minimálně 15 dnů
na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup, závěrečný účet byl k dispozici také
k nahlédnutí na OÚ. Zatím nikdo z občanů nevznesl připomínky. Na zastupitelstvu mají
občané další možnost se k bodu vyjádřit.
Předsedající přednesl stav účtů, plnění rozpočtu a výsledky hospodaření za rok 2018.
Připomněl, že zprávy o přezkoumání hospodaření obce byly průběžně projednávány na
předchozích jednáních zastupitelstva konaných 8.1., 12.2. a 9.4. 2019.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje Závěrečný účet obce Hrusice se všemi přílohami,
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2018 s výhradou, jelikož:
• Obec v příloze sestavené k 30.9.2018 chybně uvedla doplňující informace
k položce „A.II.3 Stavby“. Bude napraveno k 31.12.2019.
• Účetní doklady nebyly vyhotovovány bezodkladně po zjištění skutečností, které
zachycovaly, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního
případu, resp. nebyly vyhotovovány vůbec. Napraveno systémovým opatřením.
• Zastupitelstvo obce neschválilo účetní závěrku obce a zřízené příspěvkové
organizace za rok 2017. Napraveno systémovým opatřením.
• Obec ve dvou případech neúčtovala k okamžiku uskutečnění účetního případu
v případě změny příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu, které
podléhají zápisu do katastru nemovitostí. Napraveno systémovým opatřením.
• Nebyla prováděna kontrola hospodaření zřízených a založených právnických
osob. Napraveno systémovým opatřením.
• Nebyl zpracován závěrečný účet obce za rok 2017, který by obsahoval náležitosti
dle zákona č.250/2000 Sb., a byl v souladu se zákonem zveřejněn (návrh,
schválený závěrečný účet). Napraveno systémovým opatřením.
• Projednání závěrečného účtu obce za rok 2017 nebylo uzavřeno vyjádřením
v souladu se zákonem, a sice „s výhradami“ nebo „bez výhrad“. Napraveno
systémovým opatřením.
• Zřizovací smlouva příspěvkové organizace neobsahovala stanovené náležitosti,
a sice Zřizovací listina úplné znění ke dni 13.1.2017 (původní zřizovací listina ze
dne 29.9.2004 nebyla dohledána) – neupravuje zejména hospodaření s majetkem
svěřeným do užívání, odkazuje na smlouvu o výpůjčce, která nebyla dohledána.
Bude napraveno na jednání zastupitelstva obce v srpnu 2019.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/06/03 bylo schváleno.
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5. Účetní závěrka příspěvkové organizace MŠ Hrusice
Předsedající přednesl údaje o hospodaření MŠ Hrusice v roce 2018. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Paní Procházková
připomněla, že finanční výbor obce se zúčastnil kontrolního výboru v MŠ, vše bylo
podrobně zkontrolováno. Další připomínky nebyly vzneseny. Předsedající dal hlasovat
o účetní závěrce MŠ Hrusice.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Hrusice
za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/06/04 bylo schváleno.
6. Účetní závěrka
Předsedající nechal hlasovat o účetní závěrce obce. Před hlasováním dal předsedající
možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje účetní závěrku obce Hrusice za rok 2018.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/06/05 bylo schváleno.
7. Rozpočtové opatření 03/2019
Předsedající seznámil přítomné s návrhem navýšit rozpočet ve sběru a svozu
nebezpečného odpadu o 30 tis. Kč. Sběr a svoz ostatních odpadů – o prázdninách bude
svoz zvýšen na 2x týdně, aby byl eliminován nepořádek kolem kontejnerů. Další prostředky
potřebné v případě kladného vyřízení podaných dotací před dalším jednáním
zastupitelstva obce plánovaném na srpen – 260 tis. Kč z rezervy obce. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.
Pí. Tesaříková navrhla přidat k dotaci pro hasiče spoluúčast obce.
Pí. Tesaříková navrhla nenavyšovat výdaje, 260 tis., ale přealokovat z položky pro správu.
Předsedající souhlasil a provedl změnu.
Pí. Tesaříková se dále zeptala na zařazení nákladu na položky dotací pro spolky. S pí.
Benešovou si upřesnily účetní postup. Další návrhy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje rozpočtové opatření č. 03/2019.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/06/06 bylo schváleno.
8. Dotace pro spolky
Předsedající přiblížil program dotací pro spolky, který byl schválen zastupitelstvem obce
Hrusice. Na tuto výzvu zareagovaly čtyři místní spolky, které si podaly žádosti:
•

TJ Sokol – žádost o dotaci ve výši 170 tis. Kč (2018 – 160 tis.) na zajištění činnosti,
provoz sokolovny a hřiště
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•

SDH – žádost o dotaci ve výši 40 tis. Kč (2018 – bez dotace) na zakoupení nářadí,
vybavení, vycházkového oblečení a generální opravu stříkačky

•

Myslivci – žádost o dotaci ve výši 40 tis. Kč (2018 - 50tis. Kč) na údržbu napajedel,
políček, krmných zařízení, na sůl a léky pro zvěř

•

Národopisný soubor – žádost o dotaci ve výši 40 tis. Kč (2018 - 30 tis. Kč) na provozní
náklady, na soustředění před mezinárodním festivalem

Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.
Pí. Šimková se ptala, zda pro Sokol je tato dotace pro tento rok jediná a dostačující.
Předseda Sokola upřesnil, že Sokol letos slaví sto let a na tuto akci bude možná žádat o další
příspěvek.
Pí. Šimková se ptala, proč Sokol nežádá okolní obce o příspěvek na své členy, kteří nejsou
trvale hlášeni v obci. Předseda Sokola řekl, že všichni členové platí členské příspěvky.
Pí. Bayerová se ptala, kolik členů je z okolních obcí. Předseda Sokola zdůraznil dobrou
reprezentaci obce všemi členy.
Pí. Bayerová připomněla, že ve vyúčtování Sokola jsou zahrnuty i bankovní poplatky,
pojištění autobusu a poplatky za TV, které by podle jejího názoru neměly být hrazeny obcí.
Předsedající upřesnil, že jde o provozní náklady dle veřejnoprávní smlouvy.
SDH – pí. Bayerová objevila chybu v zápisu v rejstříku – chyba bude odstraněna.
Pí. Bayerová vznesla připomínku k chybě v násobku v položce rozpočtu – chyba bude
opravena.
Myslivci – připomínky vznesly pí. Šimková (růst ceny krmiv) a pí. Bayerová (dotaz na péči
o kuřata a kachňata).
Národopisný soubor – Pí. Šimková se zeptala, zdali rodiče přispívají na provoz.
Pí. Stocková vysvětlila, jak přispívá činnost rodičů k fungování souboru.
Pí. Plechatá zdůraznila podíl dobrovolnické činnosti rodičů.
Pí. Bayerová si upřesnila termíny soustředění a festivalu ve Strážnici.
Další dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s programem pro poskytování dotací neziskovým
organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hrusice schvaluje dotaci těmto spolkům:
• Tělovýchovná jednota Sokol Hrusice, z.s., dotaci ve výši 170 tis. Kč
• SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Hrusice, dotaci ve výši 40 tis. Kč
• Myslivecký spolek Hrusice, dotaci ve výši 40 tis. Kč
• Ladův národopisný soubor z Hrusic, dotaci ve výši 40 tis. Kč
Zároveň v souladu s vyhlášeným programem pro poskytování dotací neziskovým
organizacím a spolkům schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými
spolky.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/06/07 bylo schváleno.
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9. Veřejnoprávní smlouva na podporu JSDH
Zastupitelstvo obce v minulosti schválilo žádost o poskytnutí dotace ze středočeského
kraje na komunikační techniku ve výši téměř 30 tis Kč. Obdrželi jsme dotaci ve výši 19 tis.
Kč. Obec se připojí spoluúčastí ve výši 5 procent. Bude uzavřena veřejnoprávní smlouva.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Hrusice a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí výše zmíněné dotace.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/06/08 bylo schváleno.
10. Zprávy z obce
•

Obecní úřad očekává kontrolu z Ministerstva vnitra, přesný termín bude
stanoven.

•

Zpráva z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně pozemku
1191/1 – byli jsme upozorněni, že bezúplatný převod buněk na hřišti na obec není
možný, protože na něm stojí restaurační zařízení. Starosta bude s úřadem
záležitost řešit osobně a podá zprávu.

•

Starosta byl kontaktován p. Smržem, náměstkem Ministerstva životního
prostředí. Na společné osobní schůzce mu poskytl doplňující informace ohledně
nevyhovujícího biodynamického osvětlení. Společnosti Enstore běží lhůta na
odstranění osvětlení.

•

Rozšíření kanalizace u Truhlárny – pozemek koupil investor, který chce postavit
přístupovou cestu a pod ní zabuduje kanalizaci – dojde k dohodě mezi obcí
a investorem o podmínkách stavby.

•

Nedostatek vody – souvisí s napouštěním bazénů z obecního vodovodu i přes apel
OÚ, vodovod je poddimenzován, přichází v úvahu zkapacitnění nebo další vrt,
obec má studii na další vrty, ještě bude řešit studii napojení na Želivku – řešení je
prioritou, akutně se situace řešila závozem 9 cisteren.

•

Schůzky starostů školského obvodu – kapacita školy v Mnichovicích přestává
stačit, v úvahu k využití připadají staré budovy škol ve Všestarech a Struhařově.

•

Schůzka starostů s Policií ČR – z důvodu nedostatku personálu nestačí vyhovět
všem žádostem o spolupráci.

•

Vandalismus, krádeže dopravního značení, nainstalování „soukromého“
zpomalovacího prahu občanem – překážka na komunikaci, musí být odstraněna.

•

Stížnosti na dopravní značení, dochází k úpravám pasportu dopravního značení,
po schválení odborem dopravy může dojít k úpravám dopravního značení

•

Vozidlo Multicar k údržbě obce bylo již vybráno, nyní probíhá smluvní dořešení.
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•

Rozšíření svozu tříděného odpadu přes léto, čekáme na cenovou nabídku svozu
komunálního a separovaného odpadu od obyvatel.

•

Nejasnosti ve stanovených hlukových limitech pro obec (den/noc) – ŘSD zaslalo
obci Hrusice výsledek měření, který je však v rozporu s údaji v jiném dopisu z ŘSD
z tohoto roku, který byl zveřejněn v časopise Život Mnichovic – uvedené limity se
liší.

•

Obec byla ustanovena opatrovníkem občana, který je trvale hlášen na OÚ
(ohlašovna), v současné době zde dlouhodobě nežije.

•

Dovolená starosty v termínech 1.7. - 5.7. a 22.7. - 26.7. Úřední hodiny beze změn.

11. Diskuze
•

Pí. Plechatá informovala o řešení situace kolem Hrusického potoka – projektant, odborník na
protipovodňová opatření se sešel s pí. místostarostkou a p. Bínou a navrhne řešení

•

p. Novák se zeptal na další postup po odstranění nevyhovujícího osvětlení
◦ předsedající odpověděl, že v plánu je elektrické osvětlení podle stávajícího projektu, zatím
se nebude rozšiřovat

•

p. Novák dále navrhl nové lokality pro umístění dalších kontejnerů na tříděný odpad.
◦ předsedající odpověděl, že situace s nepořádkem bude v létě řešena zvýšením frekvence
svozu.

•

pí. Svobodová kritizovala zpracování chodníku u úřadu, voda teče do sklepa jejich domu.
◦ Předsedající konstatoval, že o problému ví a je v řešení v rámci dodatečného stavebního
povolení pro chodníky

•

p. Kopecký – stěžoval si na vypouštění splašků do dešťové kanalizace (následně potoka),
obtěžující zápach po celý rok

•

pí. Šimková konstatovala stejný problém Hrusického potoka, zdali se jedná o domácnosti nebo
problém vzniká na pastvinách od ovcí
◦ předsedající odpověděl, že obec má právo požadovat po občanech potvrzení o likvidaci
odpadních vod případně zahájit správní řízení s možností udělení pokuty až do výše 50 tis.
Kč.

•

p. Vávra – žádal o opravu cesty za památníkem
◦ předsedající odpověděl, že oprava je připravena, bude se realizovat

•

p. Populová – poukázala na zarostlou tabuli na měření rychlosti
◦ předsedající odpověděl, že větve budou ořezány

•

Předsedající oznámil, že vyplacení členů volební komise bude realizováno od 12.6., což je
termín stanovený zákonem (ukončení činnosti okrskové volební komise).

•

Pí. Tesaříková navrhla zasypání děr v silnici ve zkratce
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•

p. Čihák – připomněl, že závoz vody do vrtu ničí úrodu na pozemcích, na kterých má právo
hospodařit

•

p. Včelka – kritizoval stavební růst v obci v souvislosti s nedostatkem vody, navrhl stavební
uzávěru
◦ předsedající uvedl, že územní plán je platný a obec ho musí respektovat. Vodoprávní úřad
musí vydat zákaz používání pitné vody pro účely zalévání zahrad a napouštění bazénů,
situace s nedostatkem vody je prioritou a bude řešena způsobem uvedeným ve zprávách
z obce

•

p. Šimková připomněla využívání a řešení závlahy dešťovou vodou

12. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo předsedajícím ukončeno v 19 hodin a 55 minut.
Příští zasedání zastupitelstva
Příští zasedání zastupitelstva obce Hrusice proběhne 13. srpna 2019 od 18.30 hodin
v budově OÚ.

Zapsala:

Lenka Sirotková ……………………………………………...

Ověřili:
Irena Tesaříková ……………………………….…………….

Jan Kopecký …………………………………………..….….
Digitálně podepsal
Mgr. Petr Sklenář
Datum: 2019.06.17
11:55:27 +02'00'

Starosta:

Petr Sklenář ……………………………………….………….

Místostarosta:

Ivana Plechatá ……………………………………..…….….
V Hrusicích dne 13. 6. 2019
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