Zápis č. 07/2019

Zápis
ze 7. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 13. srpna 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, David Čihák, Irena Tesaříková, Tomáš Staněk,
Martina Procházková, Milena Šimková, Monika Bayerová. Jan Kopecký omluven z důvodu
dovolené.
Předsedající schůze konstatoval, že je přítomno 8 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 ověřovateli zápisu Milenu
Šimkovou a Tomáše Staňka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu Milenu Šimkovou a Tomáše Staňka.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/08/01 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. Předsedající
navrhl doplnění programu o bod „posílení vodovodu, studie proveditelnosti“. 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. Zprávy z obce
5. Zpráva kontrolního a finančního výboru
6. Nová cena za projednání přestupků – Město Říčany
7. Prodej části obecních pozemků ppč. 2282/13, 1587/1 a 615/1
8. Pronájem části obecního pozemku ppč. 1251/1-2
9. Darování pozemku obci ppč. 333/8
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10. Převod stavebních buněk do majetku T.J. Sokol Hrusice
11. Zřizovací listina MŠ
12. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
13. Sdílená ekonomika (vozík, štěpka...)
14. Vypořádání se společností ELMOZ, projekt el. Veřejného osvětlení
15. Úhrada nákladů za zpracování připomínek v územním plánu
16. Schválení projektu, úprava části toku Hrusického potoka
17. Žádost o poskytnutí dotace na obyvatele (1000 Kč/obyvatel) ze Středočeského fondu
obnovy venkova
18. Žádost o poskytnutí dotace od MV ČR pro JSDH Hrusice
19. Posílení vodovodu, studie proveditelnosti
20. Ostatní
21. Diskuze
22. Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/08/02 bylo schváleno.
4. Zprávy z obce
Úvodem předsedající poděkoval SDH Hrusice a všem, kteří se podíleli na čistění potoka.
Tato akce byla dobrovolná a náklady byly pouze na občerstvení zúčastněných.
•

Uzavření mostu č. 3353-2 na křižovatce Hrusice, Turkovice, Senohraby, objízdné
trasy jsou vedeny přes Ondřejov, autobusová doprava bude vedena přes Hrušov,
uzavírka začne koncem srpna, plánovaná délka je 5 měsíců. Zimní údržbu zajistí
Středočeský kraj, který má vyčleněny finanční prostředky na opravu komunikace
po celé akci. Zastávky budou přemístěny – směr Ondřejov u památníku padlých,
směr Strančice u hospody U Sejků. Školní autobus do Senohrab na stejném místě
jako č. 490

•

VO v Hrušově bylo odstraněno – projektová dokumentace pro el. osvětlení je
připravena pro stavební povolení

•

Audit za rok 2019 – první kontrola 14. 10. 2019

•

Podané dotace – pouze v dotaci na kostelní zeď jsme v pozici náhradníků,
v ostatních případech neúspěch pro velký převis zájemců

•

Průjezd historických vozidel – silnice Hrusice/Mirošovice v sobotu 31. 8. 2019
v trvání 1 hodiny mezi 11 a 12 hodinou

•

Most přes D1 – zpoždění prací o cca 14 dní

•

Opakované výpadky VO v obci – po zaplombování rozvodny č. 1 se událost
neopakovala
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5. Zpráva finančního a kontrolního výboru
Předsedkyně finančního výboru Martina Procházková informovala o schůzce finančního
výboru 25. 6. 2019 nad dokumenty, které na minulé schůzce chyběly. Nová p. účetní
Benešová napravila nedostatky z doby působení bývalé paní účetní Pořádkové. Do termínu
říjnové kontroly bude vše připraveno. Byly zkontrolovány faktury, pokladní doklady,
bankovní převody a účetnictví v období leden až květen 2019. Všichni členové výboru se
schůzky zúčastnili. Paní Šimková vznesla připomínku k platbě kartou a jejímu zaúčtování.
Paní Bayerová se zajímala o faktury za nákup počítačového softwaru a prohrnování sněhu.
D. Čihák popsal, jak probíhá údržba komunikací v obci v zimě. Dále bylo vysvětleno
dodatečné ocenění lesních pozemků, služby firmy Alis – správa informačního systému
obecního úřadu. Diskutována byla výše vodného/stočného za obec (úřad, obecní byty,
hřbitov, úniky vody).
P. Staněk popsal schůzku kontrolního výboru, která se konala 25. 6.2019, kde se
kontrolovala usnesení zastupitelstva 2-6/2019 a plnění opatření přezkumu hospodaření za
rok 2018. Byly zkontrolovány smlouvy o prodeji, výměně pozemků. Příští kontrolní výbor
se bude konat 19. 10. 2019.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. P. Bína se pozastavil nad
nepřipojením OÚ na kanalizaci. Předsedající odpověděl, že stav bude v nejbližší době
napraven. Paní Bayerová se zajímala o možnost zúčastnit se schůzky finančního výboru.
Předsedkyní výboru paní Procházkovou jí bylo sděleno, že jednání výboru trvají dlouho
a z tohoto důvodu jí nebylo vyhověno.
Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu finančního a kontrolního výboru.
6. Nová cena za projednání přestupků – Město Říčany
Předsedající přednesl navýšení nákladů za projednání přestupků, které Město Říčany
odsouhlasilo. Nové ceny jsou 4 000 Kč za projednaný přestupek a za vypracovanou zprávu
o pověsti 91 Kč. V roce 2019 byly Městu Říčany předloženy z obce 2 přestupky k projednání.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s uzavřením dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě
č. 82/2004-F, kterou má obec Hrusice uzavřenu s Městem Říčany, na základě kterého se
mění článek č.3 Úhrada nákladů za výkon přenesené působnosti dle zákona č.250/2016
Sb. o odpovědnosti za přestupky tak, že cena za jeden projednaný přestupek činí 4 000, Kč a cena za jeden vyhotovený posudek o pověsti činí 91, - Kč. Uzavření dodatku je účinné
od 1.1.2020.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/08/03 bylo schváleno.
7. Prodej části obecních pozemků
Zastupitelstvo obce se v minulosti rozhodlo neprodávat obecní pozemky, žádosti od
občanů, které obec obdrží, je zastupitelstvo povinno projednat.
Pozemek parc. č. 2282/13 – žádost byla řádně vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dní
před projednáváním, žadatel žádá o prodej části pozemku bez udání důvodu, část pozemku
je součástí příjezdové komunikace k domu č.p. 65. Majitel nemovitosti č. 65 podal stížnost
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na omezování příjezdu ke své nemovitosti. Předsedající dále informoval, že žadatel není
ani vlastníkem nemovitosti č.p. 41. žadatel dále vysvětlil zastupitelům důvod, proč o
pozemek žádá – venkovní skalka. Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů
a občanů. Nikdo se dále nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s prodejem části obecního pozemku parc.
č. 2282/13 o výměře 9m2 v k. ú. Hrusice Redigováno, osobní údaje
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 8 Zdrželi se 0
Návrh nebyl schválen.
Pozemek parc. č. 1587/1 - žádost byla řádně vyvěšena na úřední desce obce Hrusice po
dobu 15 dnů před projednáváním. Žadatelé, Redigováno,
, žádají o prodej vyznačené
osobní údaje
části pozemku pro využití jako zahradu, nad pozemkem vede rozvod el. napětí, nabízejí
cenu za m2 300 Kč. Redigováno,
byli přítomni na zastupitelstvu a přednesli svou žádost.
osobní údaje
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Paní Tesaříková připomněla
rozhodnutí zastupitelstva obecní pozemky neprodávat. P. Novák navrhoval využít plochu
pro sběrné nádoby, podle p. Jiřičky je ale příjezd k pozemku technicky nemožný. P. Staněk
a paní Šimková navrhli pronájem. Před hlasováním dal předsedající prostor připomínkám
zastupitelů a občanů, nikdo se již do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s prodejem části obecního pozemku parc. č. 1587/1
v k. ú. Hrusice dle situačního nákresu Redigováno, osobní
za cenu 300 Kč za m2. Kupní
údaje
smlouva bude podepsána až po přesném zaměření. Zaměření bude hradit kupující.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 8 Zdrželi se 0
Návrh nebyl schválen.
Pozemek parc. č. 615/1 - žádost byla řádně vyvěšena na úřední desce obce Hrusice po
dobu 15 dnů před projednáváním. Žadatelé, Redigováno,
, žádají o prodej části
osobní údaje
osobně
pozemku o velikosti cca 30 m2 z důvodu historického připlocení. Redigováno,
osobní údaje
přednesli svou žádost a vysvětlil, že pozemek již takto zakoupili. Předsedající dal prostor
připomínkám zastupitelů a občanů. Paní Šimková a paní Tesaříková vznesly k manželům
Kopeckým doplňující dotazy. Před hlasováním dal předsedající prostor připomínkám
zastupitelů a občanů, nikdo se již do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s prodejem části obecního pozemku parc. č. 615/1
v k. ú. Hrusice označeném písmenem A Redigováno, osobní údaje
za cenu 300 Kč za m2.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 2 (Procházková, Bayerová) Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/08/04 bylo schváleno.
8. Pronájem části obecních pozemků
Pozemek parc. č. 1251/1-2 – žádost byla řádně vyvěšena na úřední desce obce Hrusice po
dobu 15 dnů před projednáváním. Žadatel, Redigová , žádá o pronájem části pozemku
no osobní
z důvodu rekonstrukce své chaty. Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů
a občanů. Rozvinula se debata o ceně stanovené za pronájem - ceně v místě obvyklé.
Paní Šimková navrhla aktualizovat cenu v místě obvyklou. Předsedající vysvětlil, co je cena
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v místě obvyklá a jak je nastavena, protože občané udržují obecní pozemek, který obec
jinak nedokáže udržovat. Paní Tesaříková navrhla cenu 1Kč za m2/měsíc. A navrhla revizi
všech stávajících smluv, týkajících se pronájmů pozemků. Před hlasováním dal předsedající
prostor připomínkám zastupitelů a občanů, nikdo se již do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s pronájmem části obecního pozemku parc.
č. 1251/1 a 1251/2 v k. ú. Hrusice ve výměře 72 m2 Redigováno, osobní údaje
za cenu 1 Kč za 1 m2/měsíc.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/08/05 bylo schváleno.
9. Darování pozemku obci
se rozhodl darovat obci pozemek č. 333/8. Žádost byla řádně vyvěšena na úřední
desce obce Hrusice po dobu 15 dnů před projednáváním. Předsedající dal prostor
připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.

Redigo
váno

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s bezúplatným převodem pozemku parc č. 333/8
v k. ú. Hrusice, který vlastní Redigováno, osobní údaje
, do majetku
obce Hrusice. Náklady na vklad do katastru nemovitostí ponese obec Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/08/06 bylo schváleno.
10. Převod stavebních buněk do majetku T.J. Sokol
Buňky jsou legalizovány a zapsány v majetku obce Hrusice. Záměr dárce těchto nemovitostí
byl od počátku motivován podporou T. J. Sokol Hrusice. Buňky budou převedeny do
majetku Sokola. Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Paní Bayerová
přednesla své připomínky k postupu obce v této věci. Předsedající vysvětlil postup obce
a důvody tohoto postupu, který zvolil po konzultaci s právníky.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí se zveřejněním záměru o bezúplatném převodu
nemovitostí předem danému zájemci, kterým je Tělovýchovná jednota Sokol Hrusice, z. s.
Jedná se o nemovitosti bez č.p., které se nacházejí na pozemku parc. č. 1191/1, st.p. 917,
918 a 919 v k.ú. Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 6 Proti 2 (Bayerová, Šimková) Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/08/07 bylo schváleno.
11. Zřizovací listina příspěvkové organizace MŠ Hrusice
Zpráva o hospodaření uvedla některé výhrady, zejména, že zřizovací listina příspěvkové
organizace neobsahovala stanovené náležitosti, neupravovala hospodaření s majetkem
svěřeným do užívání a odkazovala na smlouvu o výpůjčce, která nebyla dohledána. Nová
zřizovací smlouva všechny tyto náležitosti řeší. Předsedající dal prostor připomínkám
zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice vydává v souladu s ustanovením § 35 a), § 84 odst. 2 písm.
d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ustanovením zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolní, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
ve znění pozdějších změn, změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola
Hrusice, okres Praha - východ ze dne 29. 9. 2004, její Dodatek č. 1 ze dne 13. 1. 2017
a zároveň se vydává její plné aktualizované znění dle předloženého návrhu s datem
účinnosti od 1. 9. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/08/08 bylo schváleno.
12. Obecně závazná vyhláška o nočním klidu
Obec Hrusice neměla do současné doby vyhlášku, která by umožnila ve výjimečných
případech zkrátit dobu nočního klidu. Podle zákona lze toto využít pouze pro výjimečné
případy. V těchto případech je doba nočního klidu zkrácena od 1h do 6h ranní. Nelze
využívat pro soukromé akce (narozeniny, plesy apod.) a žádost musí vždy schválit obecní
úřad, který následně informaci minimálně 3 dny před konáním zveřejní na úřední desce.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Paní Bayerová připomínkovala
naléhavý obecný zájem (100 let Sokola). Předsedající vysvětlil, že zákon o obcích toto
umožňuje (konkrétně §12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích). Před hlasováním dal
předsedající prostor připomínkám zastupitelů a občanů, nikdo se již do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu
č. 01/2019. S ohledem na obecní zájem stanovuje její účinnost od 14. 8. 2019.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 1 (Bayerová)
Usnesení č. 19/08/09 bylo schváleno.
13. Sdílená ekonomika
Zastupitelstvo obce se rozhodlo některé vybavení obce, jako např. výsuvný žebřík,
štěpkovač, který je v plánu ke koupi a podobné přístroje, dát svým občanům k dispozici
a pronájmu v rámci sdílené ekonomiky. Ceník a majetek pro případný pronájem následně
schválí zastupitelstvo obce na dalším zasedání.
Zastupitelstvo obce bere tento bod na vědomí.
14. Vypořádání se společností ELMOZ
Obec uzavřela v roce 2016 smlouvu o dílo s firmou ELMOZ na projektovou dokumentaci
a výstavbu veřejného osvětlení v lokalitě Hrušov. Obec následně zaplatila zálohu ve výši
115.080 Kč. Smlouva nemohla být naplněna z důvodu, že v době platnosti smlouvy byla
uzavřena nová smlouva s jiným dodavatelem. Firmě ELMOZ tak vznikly oprávněné náklady
na projektovou dokumentaci. Projekt bude využit k následné realizaci elektrického
veřejného osvětlení v obci.
Před hlasováním dal předsedající prostor připomínkám zastupitelů a občanů, nikdo se již
do diskuze nepřihlásil.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s dohodou o narovnání mezi obcí Hrusice
a společností Elmoz Czech, s.r.o., jejímž předmětem je úhrada skutečně vynaložených
nákladů za zpracování projektové dokumentace k veřejnému osvětlení ve výši 115.080
Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/08/10 bylo schváleno.
15. Úhrada za zpracování připomínek v územním plánu obce Hrusice
Projektant vyčíslil obci úhradu za zpracování. Obec nepožádala minulosti o dotaci na tuto
akci, bude o ni dodatečně požádáno.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Občané vznesli dotazy
k možnosti připomínkování a výhledu nového ÚP. Předsedající vysvětlil, že v nynější fázi již
není možné připomínkovat. Nový ÚP by měl být hotov do konce roku 2019. Veřejné slyšení
se předpokládá v termínu 10/2019 a schválení zastupitelstvem v ideálním případě
11/2019.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2010–
016, kterou má obec Hrusice uzavřenu s C.H.S. Praha s.r.o., na základě které se zhotovitel
se zavazuje upravit územní plán dle podkladů pořizovatele a požadavků obce pro
3. veřejné projednání (2. opakované veřejné projednání). Cena pro předmět plnění
včetně 21% DPH činí 148.830,- Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/08/11 bylo schváleno
16. Úprava části toku Hrusického potoka
Občané si dlouhodobě stěžují na neutěšený stav koryta Hrusického potoka, při přívalových
deštích dochází k zaplavování komunikace ve vlastnictví obce Hrusice a dále k zaplavování
soukromých zahrad a nemovitostí. Obec obdržela návrh na zpracování projektové
dokumentace v ceně 129.740 Kč.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Paní Šimková vyslovila
pochybnosti k odbornosti firmy zpracovatele, nezdá se jí důvěryhodná na základě
informací, které čerpala z obchodního rejstříku. Paní Plechatá navrhla udělat další dvě
nabídky od jiných firem, zjistit reference a posunout hlasování do dalšího zastupitelstva
obce. Paní Tesaříková se dotazovala na možnost řešit pouze problematické ústí potoka do
rybníka. Paní Plechatá vysvětlila, že znalec musí posoudit průběh celého toku (povodí –
tedy včetně vody z polí atd.), aby dostal stavební povolení.
Projednání tohoto bodu bylo přesunuto na další jednání zastupitelstva obce.
17. Žádost o poskytnutí dotace na obyvatele
Obec může požádat o dotaci ze Středočeského kraje, fondu obnovy venkova o dotaci na
obyvatele. O dotaci se může požádat v průběhu celého roku až do 30. 6. 2020. Dotace je
stanovena ve výši 1.000 Kč na jednoho trvale hlášeného obyvatele.
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Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Paní Bayerová se zeptala na
šíři využití dotace. Předsedající vysvětlil, že účel dotace je široký, zahrnuje mnoho
potencionálních investičních akcí v obci. Šance na získání dotace je velká.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace ze
Středočeského fondu obnovy venkovy. Následně rozhodne, k jakému účelu případnou
dotaci použije.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/08/12 bylo schváleno
18. Žádost o poskytnutí dotace od MV ČR pro JSDH Hrusice
Dotace umožňuje pokrýt náklady na školení a výbavu JSDH, které v roce 2019 dosahují cca
60 tis. Kč.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečněný zásah jednotky SDH obce Hrusice
mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/08/13 bylo schváleno
19. Studie proveditelnosti zkapacitnění vodovodu
Spotřeba vody v obci v letních měsících stoupá až trojnásobně. V současné době je obec
zásobována vodou z obecního vrtu, jehož kapacita je v letních měsících nedostačující
a vodojem tak musí být dodatečně zavážen. V zadané studii proveditelnosti by se tak řešily
tři varianty:
•

Napojení na region Jih (Třemblat)

•

Napojení na vodojem Peleška (Senohraby)

•

Druhý vrt

Nabídka na studii vyčíslena na 145.200 Kč.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Paní Tesaříková se zeptala na
možnost dotace. Předsedající potvrdil, že o dotaci bude obec žádat i v tomto případě.
P. Vaněk se ptal na možnost připojení na Mirošovice. Předsedající vysvětlil nevhodnost této
varianty z důvodu nutnosti postavit nový vodojem. Lepší variantou je připojení od
Senohrab a využití samospádu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s cenovou nabídkou na zpracování studie
proveditelnosti, VODOVOD HRUSICE – POSÍLENÍ ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU, STUDIE
PROVEDITELNOSTI. Zároveň v souladu s vnitřní směrnicí č. 8/2019 o zadávání zakázek
malého rozsahu, zadává zpracování studie společnosti Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s., Nábřežní 4, Prah 5.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/08/14 bylo schváleno
20. Ostatní
21. Diskuse
Paní Populová – stěžovala si na neustálou rychlou a nebezpečnou jízdu řidičů ve zkratce,
nebezpečí pro chodce, situace je neúnosná
Předsedající popsal varianty řešení – omezení rychlosti již ve zkratce je, problém kontroly
je v rukou Policie ČR, která byla několikrát obcí požádána o součinnost, v současné době jí
chybí hlídky, zavřít komunikaci není možné, kamerový systém je neúnosně nákladný
a může být instalován pouze MěÚ Říčany
Paní Franeková - stěžovala si na vyplavené bahno z pole na vozovku ve zkratce
Předsedající odpověděl, že problém řeší s majiteli polností
Paní Plechatá připomněla možnost dotace pro majitele hospodářských pozemků k řešení
situace zadržování vody v krajině, vlastníci si mohou o dotaci sami požádat, ale obec je
nemůže nutit
Paní Šimková - navrhla, aby byli v Hlasu Hrusic vyzváni obyvatelé k možností podávání
návrhů, jak nejlépe vyřešit dopravní situaci ve zkratce.
Paní Tesaříková – připomněla nutnost zkrácení keřů podél zkratky
Paní Plechatá – sdělila, že obec stále hledá technického pracovníka na tyto práce a údržbu
obce
22. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo předsedajícím ukončeno ve 20 hodin a 36 minut.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 10. září 2019 od 18.30 hodin v budově
Obecního úřadu.
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Zapsala:

Lenka Sirotková ……………………………………………...

Ověřili:
Milena Šimková ……………………………….…………….

Tomáš Staněk …………………………………………..….….
Digitálně podepsal
Mgr. Petr Sklenář
Datum: 2019.08.22
11:20:56 +02'00'

Starosta:

Petr Sklenář ……………………………………….………….

Místostarosta:

Ivana Plechatá ……………………………………..…….….

V Hrusicích dne 19. 8. 2019
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