Zápis č. 09/2019

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 8. října 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 Moniku
Bayerovou a Jana Kopeckého. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu Moniku Bayerovou a Jana
Kopeckého.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/10/01 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 doplnit
čtyři body k projednání a to protipovodňová opatření v obci, rozšíření projektové
dokumentace veřejného osvětlení Hrušov, nákup sypače a rozpočtové opatření. 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) Pronájem pozemku parc. č. 507/4
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6) Pronájem pozemku parc. č. 1551/2
7) Plán rozvoje sociálních služeb v regionu MAS Říčansko
8) Závěrečný účet svazku Ladův kraj
9) Podání žádosti o dotaci – dětské hřiště
10) Podání žádosti o dotaci - ohradní zeď u kostela sv. Václava
11) Pokračování rekultivace parku před obecním úřadem
12) Protipovodňová opatření v obci
13) Rozšíření projektové dokumentace veřejného osvětlení „Hrušov“
14) Ostatní – nákup sypače, rozpočtové opatření 05/2019
15) Diskuze
16) Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/10/02 bylo schváleno.
4. Zprávy z obce
Dobroběh – tato v obci poprvé konaná akce se velmi vydařila, bylo registrováno 104 běžců,
dále i mnoho dětí. Výtěžek pro spolek Znovu do života činil 37 tis. Kč.
Byly opraveny tyto komunikace v obci – komunikace u Hubačovského rybníka, Na
Hrádkách, u dálničního tunelu, u truhlárny, Vlčí halíř. Cena za opravu komunikací byla 81
tis. Kč, zbytek živičného recyklátu (cca 220 tun) bude použit na případné další opravy.
Výměna dveří čp. 73 (klášter) - cena 40.105 Kč, ve výhledu je ještě oprava střechy, po
poslední nepřízni počasí (vítr) jsou na střeše utrhané plechy.
Studie proveditelnosti zkapacitnění vodovodu – zadáno subjektu Vodohospodářský rozvoj
a výstavba – již dokument připravují.
Kontrola od společnosti Eko-Kom (přispívá obci za třídění odpadu) byla bez závad.
Vyhláška o odpadech (povinnost obce) - zastupitelstvo zahájilo interní debatu
o možnostech zvýšení koeficientu daně z nemovitosti, která zároveň povede k rapidnímu
snížení poplatku za komunální odpad.
Situace ohledně Hrusického potoka – situaci shlédli další dva projektanti spolu s paní
místostarostkou, některými členy zastupitelstva a panem Bínou. Během 14 dnů budou
připraveny 3 nabídky na zpracování projektové dokumentace. Řešení by mělo být účelné
a pokud možno levné.
Valná hromada starostů Ladova kraje – byla projednána tři témata: schválení nového
tajemníka (současná tajemnice pí. Kolorosová odchází z rodinných důvodů), odpadové
hospodářství (je třeba rozhýbat konkurenci mezi poskytovateli služeb) a grafický manuál
Ladova kraje (probíhá diskuse o souhlasu pana Lady s grafikou uvítacích cedulí pro Ladův
kraj).
Povinné školení pro starosty – týkalo se řešení mimořádných událostí a krizových situací,
byly přítomny všechny složky IZS, hygiena, veterina. Zástupci Policie ČR zmínili podstav cca
200 lidí na Praze - venkov, je k dispozici pouze jedna dopravní hlídka.
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Úprava vánočního osvětlení v obci-maximální částka 50 tis. Kč (v pravomoci starosty, není
třeba rozpočtové opatření).
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Paní Šimková se zeptala, zda
se někdo z občanů přihlásil na výzvu v Hlasu Hrusic s návrhem řešení problému provozu
v ulici Pod Kouty (MK Hrusice – Mirošovice). Předsedající odpověděl, že přímo takto se
nikdo nepřihlásil, ale na podnět občana budou instalovány ve zkratce dlážděné
zpomalovací prahy k omezení rychlosti vozidel. Toto řešení se musí nejprve projektově
zpracovat a zaslat ke schválení odboru dopravy. Řešení instalací kamer je velice nákladné
a pro obec neekonomické.
5. Pronájem pozemku parc. č. 507/4
žádá o pronájem zmíněného zanedbaného pozemku se záměrem
pozemek vyčistit a používat jako zahradu.

Redigováno, osobní
údaje

Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 507/4 Redigová
no,
, za cenu 1 Kč/m2/měsíc. Zastupitelstvo obce
Hrusice
osobní
zároveň do smlouvy o pronájmu vkládá podmínku umožnění vstupu na pozemek
v případě nutného čištění koryta potoka.
Výsledek hlasování o programu: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 (Kopecký)
Usnesení č. 19/10/03 bylo schváleno.
6. Pronájem pozemku parc. č. 1551/2
Žadatel, Redigováno, , chce tímto způsobem řešit přístup ke své chatě.
osobní údaje

Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Pan Kopecký navrhl, aby se
v případě zanedbaných pozemků nájemci snížila cena za pronájem. Paní Šimková namítla,
že kategorizace by zbytečně situaci komplikovala. Pan Váňa připomněl, že zmiňovanou
cestu využívá on a další majitelé chat, jako jedinou přístupovou cestu. Předsedající navrhl
jako možné řešení věcné břemeno chůze pro všechny majitele dotčených chat. Nikdo další
se do diskuze nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 1551/1Redigová
no,
za cenu 1 Kč/m2/měsíc. Hospodářskou
osobní
činnost v lese nadále provozuje obec Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 1 (Kopecký) Zdrželi se 8
K usnesení nedošlo.
7. Plán rozvoje sociálních služeb v regionu MAS Říčansko
Tento bod měla osobně představit p. Veronika Vítkovská, která se pro nemoc omluvila.
Body programu přednesl předsedající. Paní Plechatá vysvětlila přínosnost plánu v sociální
oblasti, zmínila katalog poskytovatelů sociálních služeb uveřejněný v Hlasu Hrusic.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice bere na vědomí a schvaluje Plán rozvoje sociálních služeb na
území MAS Říčansko.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/10/04 bylo schváleno.
8. Závěrečný účet DSO Ladův kraj
V souladu se § 39 odstavec 11 zákona 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech,
předkládá DSO Ladův kraj závěrečný účet zastupitelstvu obce Hrusice.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice bere na vědomí předložený závěrečný účet svazku Ladův kraj.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/10/05 bylo schváleno.
9. Podání žádosti o dotaci na dětské hřiště
V únoru proběhla první žádost o dotaci, v té době bylo na pozemku stále zástavní právo
z důvodu plynofikace v obci, které je nyní konečně zrušeno, takže dotaci již nic nebrání.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Paní Bayerová se zeptala, zda
zástavní právo bylo důvodem neúspěšnosti první žádosti o dotaci. Předsedající odpověděl,
že oficiálně se důvod nesděluje, ale prakticky tomu tak bylo, dále také pro velký převis
žádostí, kdy jsou upřednostňovány ty bezproblémové, jak uvedla paní Plechatá.
Paní Tesaříková se zeptala na procentuální podíl obce, který zůstává stejný, tedy 20
procent.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na obnovu dětského
hřiště na pozemku parc. č. 4/1 v k. ú. Hrusice. Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje
podání žádosti o dotaci akce „Rekonstrukce dětského hřiště u obecního úřadu“ do
programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova – 117D821 – Podpora budování
a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/10/06 bylo schváleno.
10. Podání žádosti o dotaci na obnovu ohradní zdi kolem kostela sv. Václava
Obec má připravenu projektovou dokumentaci k této žádosti o dotaci. Pro schválení
dotace je nutné mít již podepsanou smlouvu s dodavatelem, nyní bude probíhat výběrové
řízení.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice doplňuje své usnesení č. 19/08/12 ze dne 13. srpna 2019
a souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace ze Středočeského fondu obnovy
venkova na akci „Oprava ohradní zdi kolem kostela sv. Václava“.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/10/07 bylo schváleno.
11. Rekultivace parku před obecním úřadem
Obec na jaře zahájila rekultivaci plochy před OÚ. Dendrologové v posudku doporučují
pokácet část jehličnanů před OÚ a druhou část odborně zpevnit a ošetřit. Po takovémto
ošetření by se mohla životnost stromů protáhnout na 10-40 let, což dává předsedající
zastupitelům ke zvážení a navrhl celkovou výměnu stromů za 3-4 listnaté, nejspíš Lípy
srdčité.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s podáním žádosti o odstranění dřevin, jmenovitě
o 14 ks Borovice černé, 1 ks Borovice lesní a 1 ks Smrku pichlavého, které rostou na
pozemku parc. č. 4/1 v k. ú Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/10/08 bylo schváleno.
12. Protipovodňová opatření v obci
Obecní rozhlas v současnosti není plně funkční, nefunguje siréna (HZS byl sirénu
zkontrolovat a musí vypsat výběrové řízení na její opravu). Obec musí mít také
aktualizovaný povodňový plán na všechny toky. Jelikož společnosti nabízejí maximální
řešení za stejnou cenu, navrhuje předsedající nechat zpracovat projekt a nechat provést
výběrové řízení společností Envipartner, která by plnění obdržela pouze v případě přiznání
dotace. V maximální výši by tak náklad obce byl cca 320 tis. Kč.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s Nabídkou na služby spojené se zpracováním
a vyhotovením projektu a zpracování žádosti o dotaci Protipovodňová opatření obce
Hrusice od společnosti Envipartner. Zastupitelstvo obce Hrusice dále souhlasí s podáním
žádosti o dotaci z Operačního program Životního prostředí, projekt Protipovodňová
opatření obce Hrusice, Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní
a Specifický cíl: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření. Upřesňuje tím své
usnesení č. 19/09/06 ze dne 17.9.2019.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/10/09 bylo schváleno.
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13. Projektová dokumentace, prodloužení VO Hrušov
Jelikož není možné v tuto chvíli realizovat výstavbu VO na Hrušově (objízdná trasa), navrhla
paní Procházková doplnění projektové dokumentace a rozšíření VO až k domu č.p. 190.
Jedná se o sodíkové osvětlení a bude osloven dosavadní zpracovatel projektu, firma Elmoz.
Náklady na zpracování projektu budou cca 50 tis. Kč.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Paní Bayerová se zeptala na
termín realizace. Předsedající odpověděl, že je třeba znovu oslovit vlastníky inženýrských
sítí (vyjádření je platné pouze rok) a následně zažádat o stavební povolení.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s rozšířením projektové dokumentace a zadává její
zpracování původnímu zpracovateli, kterým byla společnost ELMOZ, na prodloužení VO
Hrušov až k lampě VO číslo 138 (u domu č. p. 190).
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/10/10 bylo schváleno.
14. Nákup sypače
Pan David Čihák přiblížil, že se jedná o repasovaný sypač (nástavba pro naše komunální
vozidlo) v hodnotě 79 tis. Kč. Sypač přinese zrychlení a zjednodušení zimní údržby. Pro větší
variabilitu výběru navrhuje uvolnění částky 85 tis. Kč. Nový sypač by stál 185 tis. Kč.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Paní Plechatá se ptala na
přístupnost do užších profilů cest. Paní Tesaříková se zajímala o to, jaký sypač byl používán
v současné době. Pan Čihák uvedl, že k užití sypače bylo nutné použít buď dva traktory
nebo nejprve prohrnovat a po výměně následně sypat.
Dále se nikdo nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s nákupem sypače za maximální cenu
85 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/10/11 bylo schváleno.
15. Změna rozpočtu, rozpočtové opatření č. 06/2019
Přesun částky 100 tis. Kč, z položky 2321/5139 na položku 6171/6122 (nákup sypače).
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje změnu rozpočtu 2019, rozpočtové opatření
č. 06/2019.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/10/12 bylo schváleno.
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16. Diskuze
Pan Všetula – zajímal se, proč bylo vybráno sodíkové osvětlení a ne např. LED osvětlení.
Předsedající – většina osvětlení v obci je sodíkového typu, a je i takto naprojektováno. Je
otázkou, zdali se vyplatí ekonomicky mít část osvětlení v LED technologii, pořizovací
náklady jsou dražší. Při počtu cca 25 lamp na sodík bude příkon 1,8 kW, LED technologie
0,7 kW. Otázkou je, zda LED technologie dále nepotřebuje více lamp, tedy i sloupů atd.
Předsedající souhlasil, že nechá zpracovatele PD, či soudního znalce, propočítat.
Pan Antonín Vávra – stěžoval si na stav příjezdové cesty za památníkem.
Předsedající – odpověděl, že cesta není v majetku obce, cestu vlastní 6 majitelů. Obec
nesmí investovat veřejné prostředky do majetku cizích osob a už vůbec bez jejich vědomí
do majetku zasahovat. OÚ oslovil majitele s možností převodu cesty do vlastnictví obce.
Pan Antonín Vávra – dále navrhuje přesunout Jedličkovy modely do č.p. 1, a to z důvodu
dostupnějšího vystavení pro veřejnost, pan Jedlička údajně obci daroval za 1 Kč a jsou
v majetku obce.
Předsedající – po smluvním zajištění zastupitelstvo projedná zapůjčení modelů do doby,
než obec nalezne prostor pro jejich vystavení. Předsedající dále opravil informaci o částce
za nákup modelů. MNV Hrusice koupil modely v roce 1989 za 60 tis. Kč.
17. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo předsedajícím ukončeno v 19.37 h.
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 12. 11. 2019 v 18.30 h. v budově OÚ.
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