Zápis č. 08/2019

Zápis
z 8. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 17. září 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, Jan Kopecký, 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 ověřovateli zápisu Irenu
Tesaříkovou a Davida Čiháka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu Irenu Tesaříkovou a Davida Čiháka.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/09/01 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. Navrhl vypustit
projednání tří bodů a naopak navrhl projednat jeden bod navíc. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Žádný dotaz nebyl
vznesen. Předsedající dal hlasovat o návrhu upraveného 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) Převod majetku na TJ Sokol Hrusice (buňky na fotbalovém hřišti)
6) Prodej pozemku parc. č. 615/3-4
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7) Prodej části pozemku 2263/1
8) Veřejný obecní rozhlas, schválení investice
9) Osvětlení kostela, schválení investice
10) Koupě pozemku parc.č. 1189
11) Změna rozpočtu 2019 – rozpočtové opatření
12) Ostatní
13) Diskuze
14) Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/09/02 bylo schváleno.
4. Zprávy z obce
Dobroběh - bude se konat v sobotu 21.9.2019, podrobnější informace v Hlasu Hrusic
VO Hrušov – výstavba bude realizována až po skončení rekonstrukce mostu na Turkovice,
objízdná trasa autobusu je nyní vedena právě přes Hrušov
Audit za rok 2019, odbor kontroly Středočeského kraje – první dílčí kontrola se bude konat
14.10.2019
Vandalismus v obci – znehodnocování kontejnerů na tříděný odpad, odkládání odpadu
mimo sběrné nádoby, odpad z vyklízení chat do nově přistaveného kontejneru
u Hubačovského rybníka, prostřelené lampy VO
Setkání starostů a valná hromada Ladova kraje – uskuteční se poprvé v Hrusicích dne
27.9.2019 od 10.30 h v restauraci naproti hospodě U Sejků
Stížnosti na stav nezpevněných komunikací v obci – obec se snaží o postupné vyspravení
těchto komunikací
Úmrtí - pan Václav Černý, paní Vilímová
5. Převod stavebních buněk do majetku TJ Sokol Hrusice
Buňky jsou legalizovány a zapsány v majetku obce Hrusice. Záměr dárce těchto nemovitostí
byl od počátku motivován podporou TJ Sokol Hrusice. Oznámení bylo řádně vyvěšeno na
úřední desce od 26.8.2019. Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů.
Paní Bayerová se vyjádřila k formulaci některých částí darovací smlouvy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s bezúplatným převodem nemovitostí Tělovýchovné
jednotě Sokol Hrusice, z. s. Jedná se o nemovitosti bez čp, které se nacházejí na pozemku
parc. č. 1191/1, st. p. 917, 918 a 919 v k. ú. Hrusice. Náklady na zápis do katastru nese TJ
Sokol Hrusice.
Výsledek hlasování o programu: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 2 (Bayerová, Šimková)
Usnesení č. 19/09/03 bylo schváleno.
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6. Prodej pozemku parc. č. 615/3-4
Žádost byla řádně vyvěšena na úřední desce obce Hrusice po dobu 15 dnů před
projednáváním. Zájemci žádají o prodej pozemků z důvodu přístupu ke své nemovitosti.
Žádost již schválilo zastupitelstvo obce Hrusice na svém zasedání dne 3. 12. 2014, ale
nečinností obou stran nedošlo k podpisu smlouvy. Předsedající dal prostor připomínkám
zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice vzhledem k nečinnosti obou stran revokuje usnesení
zastupitelstva obce Hrusice ze dne 3.12.2014 č. usnesení 2b, ohledně prodeje pozemků
parc. č. 615/3-4 v k. ú. Hrusice tak, že souhlasí s prodejem pozemků za původně
schválenou cenu 350 Kč/m2 a to z důvodu zachování dobré víry obou stran a podílem
uvedeným v žádosti a to Redigováno, osobní údaje
Náklady na zápis do katastru nemovitostí nesou kupující.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 2 (Procházková, Staněk) Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/09/04 bylo schváleno.
7. Prodej části pozemku parc. č. 2263/1
Žádost byla řádně vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dní před projednáváním
a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zájemce o koupi odůvodnil svou žádost již
historickým připlocením pozemku předchozími majiteli a zasahováním septiku
k nemovitosti do zmíněného pozemku. Celková výměra je 59 m2. Předsedající dal prostor
připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s prodejem části pozemků parc. č. 2263/1 v k. ú.
Hrusice označeném jako parc.č. 2263/2 dle geometrického plánu č.1018-54/2018
vypracovaného úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem p. Ing. Vladimírem
Brunnerem. Obec Hrusice prodává výše popsanou část pozemků Redigováno, osobní
údaje
Zastupitelstvo stanovuje cenu za prodej
pozemku v místě obvyklou, ve výši 300 Kč/m2. Náklady na vklad do katastru nemovitostí
plní v plné výši nabyvatelé.
Výsledek hlasování: Pro 3 (Sklenář, Kopecký, Šimková) Proti 5 (Procházková, Staněk,
Čihák, Tesaříková, Bayerová ) Zdrželi se 1 (Plechatá)
K usnesení nedošlo.
8. Veřejný obecní rozhlas
Obecní rozhlas je v současné době z velké části nefunkční. Nefunguje ani koncový prvek –
siréna. Obec ze zákona musí informovat obyvatele v případě ohrožení. Návrhem je nový
rozhlas, bezdrátový, s digitálním zvukem, napojený na složky IZS. První nabídka je od
společnosti Empemont (současný poskytovatel) ve výši 1,5 mil. Kč, kde by s využitím dotace
činily náklady obce 296 tis. Kč. Obec v současnosti čeká na nabídky od dalších dvou
subjektů. Žádost o dotaci je třeba podat v říjnu tohoto roku. Předsedající dal prostor
připomínkám zastupitelů a občanů. Paní Bayerová se zeptala, zda bude obec podávat
žádost o dotaci sama nebo prostřednictvím agentury. Předsedající odpověděl, že o dotaci
bude obec žádat sama.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na
vybudování veřejného rozhlasu v rámci programu povodňové prevence operačního
programu životního prostředí.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/09/06 bylo schváleno.
9. Osvětlení kostela
Současné osvětlení kostela je zastaralé a neekonomické, většina svítidel má příkon
1 000 W a jsou velmi poruchová. Nové navrhované osvětlení, poskytované firmou Sathea
Vision, by mělo celkový příkon 150 W, je to LED technologie, o teplotě chromatičnosti
3 000 K. Většina členů zastupitelstva byla přítomna i faktické ukázce nového osvětlení
kostela. Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Pan Kopecký
připomněl, že poskytovatel osvětlení v návrhu bral ohled také na zaměření směru svítidel
tak, aby bylo ohleduplné k obyvatelům okolních nemovitostí.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s cenovou nabídkou od společnosti Sathea Vision ve
výši 35.574 Kč včetně DPH na výměnu osvětlení kostela sv. Václava.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/09/07 bylo schváleno.
10. Změna rozpočtu, rozpočtové opatření
Schválený rozpočet obce má závazné ukazatele a paragrafy, je třeba přesunout některé
položky, nicméně nedochází k navyšování výdajů rozpočtu. Rozpočtové opatření je
nedílnou součástí zápisu. Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů.
Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje změnu rozpočtu, rozpočtové opatření č. 04/2019,
které je nedílnou součásti zápisu ze zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/09/08 bylo schváleno.
11. Koupě pozemku parc. č. 1189
Jedná se o pozemek za fotbalovým hřištěm, nyní ve vlastnictví developera Eldeflower,
s.r.o., podle územního plánu je zde možnost výstavby pouze občanské vybavenosti. Po
jednání s developerem by pozemek o velikosti 4 tis.m2 obec koupila se záměrem postavit
zde novou budovu MŠ, popř. 1. stupeň ZŠ. V tomto případě by obec upustila od
rekonstrukce budovy OÚ a v případě vybudování nové budovy MŠ, by se obecní úřad
přestěhoval do stávající budovy MŠ. Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů
a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s koupí pozemku parc. č. 1189 v k. ú. Hrusice, za cenu
476.600 Kč stanovenou znaleckým posudkem č. 57-4429, soudní znalec Jiří Janovský,
o celkové výměře 4.039 m2. Poplatek za zápis do katastru nemovitostí uhradí obec
Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/09/09 bylo schváleno.
12. Diskuze
p. Novák – zeptal se na žádost o dotaci pro TJ Sokol Hrusice, která nebyla projednána
předsedající – žádost bude projednána na dalším zasedání zastupitelstva
p. Staněk – zeptal se na další postup v případě protipovodňových úprav potoka, nové
nabídky
paní Plechatá – popsala další plánované schůzky s novými projektanty, které se budou
konat v pátek 27. 9. 2019, v 8 h (p. Vokurka), v 15.30h (p. Vačkář)
p. Bína – popsal nevyhovující stav informačních cedulí v obci, které je třeba obnovit
p. Kopecký Radek – se ptal na další postup ve svém případě, kdy žádost o koupi obecního
pozemku nebyla schválena
předsedající – doporučil pronájem, odůvodnil stanovisko obce nyní neprodávat obecní
pozemky
p. Vaněk – zeptal se na protihlukovou stěnu kolem dálnice
předsedající – upozornil na nejasný stav ohledně hlukových limitů, které byly stanoveny
rozdílně pro Hrusice a Mnichovice, bývalé vedení obce v minulosti souhlasilo se stavbou
bez protihlukových zábran, proto je nyní obec v těžké pozici při vyjednávání
p. Herrmann – zeptal se, kdy bude řešen stav cesty u jeho nemovitosti, jak bude řešena
hromada odpadu před tunelem, příkopy jsou zasypané
předsedající – cesta bude před zimou pokryta recyklátem, navážka odpadu bude
odstraněna
paní Burianová – ptala se, jak je možné kontrolovat rychlost v ulici k památníku, je zde
ohrožena bezpečnost dětí – návštěvníků památníku a stav komunikace
předsedající – Policie ČR nemá bohužel kapacitu a dostatek hlídek, starosta požádá o
namátkovou kontrolu rychlosti; silnice je ve vlastnictví Středočeského kraje, správce silnice
tvrdí, že je v majetku obce, ale obec nemá žádné důkazy o tomto převodu, je nutné situaci
vyjasnit
p. Herrmann – poukázal na nejasnost při dávání přednosti na výjezdu do zkratky, zrcadlo
je zarostlé, neplní funkci
předsedající – podle pravidel silničního provozu by měla být dodržována přednost zprava,
ale je na místě opatrnost
p. Kopecký – ptal se, na jakém pozemku leží výše zmiňovaná navážka odpadu u tunelu
předsedající – pozemek je v majetku ŘSD
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13. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo předsedajícím ukončeno v 19.25 h.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 8. 10. 2019 v 18.30h. v budově OÚ.

Zapsala:

Lenka Sirotková_____________________________________________

Ověřili:
Irena Tesaříková_____________________________________________

David Čihák________________________________________________

Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Sklenář
Datum:
2019.09.23
08:28:13 +02'00'

Starosta:

Petr Sklenář________________________________________________

Místostarosta:

Ivana Plechatá______________________________________________

V Hrusicích dne 23.09.2019
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Rozpočtové opatření č 4/2019
zastupitelstvo obce schvaluje následující úpravu rozpočtu :
/1122 daň z příjmu práv.osob za obce
zřízení nové pol/navýšení pol.i ve výdaj.části 5365
/1348 popl.za zhodnocení pozemků
zřízení nové položky
/4122 neinv.transfer od krajů
navýšení (dorovnání)-přijetí dotace hasiči
ostatní záležitosti sděl.prostředků
3349/2111 příjmy z poskytovaných služeb
zřízení paragrafu/položky
inzeráty, reklamy atd.
ostatní záležitosti kultury
3399/2111 příjmy z poskytovaných služeb
zřízení paragrafu/položky
dobrovolné vstupné na akce obce
veřejné osvětlení
3631/2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů
zřízení paragrafu/položky
Enstore-dobropis výstavba VO
komunální služby a územní rozvoj
3639/2111 příjmy z poskytovaných služeb
3639/3111 příjmy z prodeje pozemků
zřízení paragrafu/položky
využívání a zneškodňování kom.odpadů
3725/2324 přijaté nekap.příspěvky
zřízení paragrafu/položky
Eko - kom a.s.
příjmová část celkem :

165 680,00
12 000,00
8 000,00

125 000,00

3 500,00

480 915,00

33 000,00
45 000,00

45 000,00

918 095,00

výdajová část :
předškolní zaření
3111/5331 neiv.příspěvek na činnost
navýšení příspěvku-scháleno již ZO

125 000,00

ostatní záležitosti kultury
3319/5169 nákup ostatních služeb
navýšení paragrafu

20 000,00

sběr a svoz ostatních odpadů
3723/5169 nákup ostatních služeb
navýšení paragrafu-rozúčtování dle druhu odpadu

100 000,00

požární ochrana
5512/5137 drobný hmotný dlouh.majetek
navýšení nákladů o přijatou dotaci

19 000,00

zastupitelstva obcí
6112/5023 odměny členům zastupitelstva obcí
6112/5031 povin.pojistné soc.pojištění
6112/5032 povin.pojistné zdrav.pojištění
navýšení paragrafu

300 000,00
50 000,00
30 000,00

volby do evrop.parlamentu
6117/5021 ostatní osobní výdaje
6117/5166 konzultční, poradenské služby
6117/5175 pohoštění
navýšení nákladů - skutečnost vyčerpaných prostředků

6171/5011
6171/5031
6171/5132
6171/5166
6171/5168
6171/5362
6171/5365
6171/6130

činnost místní správy
platy zaměstnaců
povin.pojistné soc.pojištění
povin.pojistné zdrav..pojištění
konzultační a porad.činnost
zprac.dat a lužby IT technologií
platby daní a pol.stát.rozpočtu
platby daní a popl.krajům a obcím
pozemky
výdajová část celkem :

změna v příjmové a výdajové část rozpočtu je vyrovnaná
V Hrusicích, dne 16.9.2019
Vypracovala: Dana Benešová

-

2 124,00
3 250,00
558,00

- 111 401,00
- 185 000,00
- 140 000,00
80 000,00
60 000,00
- 100 000,00
165 680,00
500 000,00
918 095,00

