Zápis č. 10/2019

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 12. listopadu 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 úvodem poděkoval členům současného zastupitelstva za jejich práci, kterou
v tomto složení již rok odvádí.
Dále připomněl výročí 30 let od znovunabytí demokracie, zdůraznil, že na demokracii je
třeba pracovat a poděkoval občanům, že na zasedání zastupitelstva chodí a vykonávají tak
kontrolu zastupitelů a jejich činnosti. Vyzval také ke sledování národní politiky.
Předsedající určil zapisovatelem Lenku Sirotkovou a navrhl ověřovateli zápisu Moniku
Bayerovou a Davida Čiháka. Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu Moniku Bayerovou a Davida
Čiháka.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/11/01 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
program o bod ohledně žádosti o podání dotace na územní plán, který bude vyhlášen
Dotace MAS Říčansko. 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:
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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) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Hrusice za rok 2019
7) Zadání vypracování strategie sportu (zákonný požadavek)
8) Spolufinancování vybudování zázemí pro TJ Sokol Hrusice
9) Záměr bezúplatného převzetí části pozemku parc. č. 161
10) Opakované projednání pronájmu části pozemku parc. č. 1551/1
11) Dotace MAS Říčansko – územní plán
12) Ostatní
13) Diskuze
14) Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/11/02 bylo schváleno.
4. Zprávy z obce
Nové dopravní značení v ulici Pod Kouty (komunikace Hrusice–Mirošovice); zákazová
značka zákaz vjezdu všech motorových vozidel a dodatková tabulka s povolením průjezdu
vozidlům převážejícím osoby trvale bydlící v Hrusicích a Mirošovicích. Dochází ke zrušení
platnosti povolenek „bez omezení“, krátkodobé povolenky dále platí. Problematika
povolenek bude projednána v rámci plánovaných schválení obecně závazných vyhlášek na
dalším zasedání.
Most č. ev. 3353-2 – zhotovitel již nyní ví, že předpokládaný termín ukončení rekonstrukce
nebude dodržen, stavba nepostupuje, starosta podal stížnost na KÚ, bez odezvy. Starosta
požadoval jasné garance úklidu objízdné komunikace přes Hrušov. Krajská správa údržby
silnic nakonec bude silnici uklízet. Dopravní obslužnost obce bude dále řešena.
Náměty na pojmenování ulic v obci – bude vyhlášeno v Hlasu Hrusic.
Zimní údržba v obci – zaneseno v interaktivním mapovém portálu obce, k dispozici
možnost zobrazit si časové priority údržby.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Žádný dotaz nebyl vznesen.
5. Zpráva kontrolního a finančního výboru
Martina Procházková přednesla zprávu finančního výboru, který se sešel 5. 11. 2019. Byly
zkontrolovány finance a účetnictví – faktury, pokladní doklady. Paní Procházková navrhla
nastavit paní účetní časový limit k odstranění nedostatků. Předsedající dal prostor
připomínkám zastupitelů a občanů. Paní Šimková vyslovila souhlas s návrhem. Nikdo další
se do diskuze nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice pověřuje starostu obce Hrusice k zadání pevného termínu
prověření a případnému doúčtování nepřesností v účetnictví účetní obce paní Benešové.
Výsledek hlasování o programu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/11/03 bylo schváleno.
Tomáš Staněk přednesl zprávu kontrolního výboru, který se sešel v plné sestavě 4. 11.
2019. Kontrolována byly usnesení a smlouvy ze 7. a 8. zasedání zastupitelstva. Některé
smlouvy ještě nebyly podepsány nájemci. Tyto smlouvy budou dodatečně podepsány.
P. Bayerová se zeptala na kontrolu předchozích usnesení zastupitelstev. P. Staněk
odpověděl, že kontrolní výbor se bude k těmto ještě vracet.
6. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Hrusice
Obec prošla kontrolou 14. 10. 2019 za přítomnosti starosty, místostarostky, Martiny
Procházkové a účetní obce Dany Benešové. Dílčí zpráva je k dispozici na webu obce.
Starosta seznámil zastupitele a občany s výtkami a jejich řešením. Předsedající dal prostor
připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice projednalo dílčí zápis z kontroly hospodaření obce Hrusice.
Zároveň ukládá starostovi:
• zajistit okamžitě účtování ke dni vzniku účetního případu
• zajistit okamžitě u správce rozpočtu, aby změny rozpočtu včetně důvodové zprávy
byly zpracovávány průběžně
• upravit vnitřní přepis ohledně zadávání veřejných zakázek a předložit jej na
vědomí zastupitelstvu obce Hrusice na jeho nejbližším zasedání
• do konce roku 2019 zajistit obsahové vymezení transferů dlouhodobého majetku
a snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku, jak je definováno ve
vyhlášce 410/2009 Sb. V části C.1 a C.2.
• do konce roku upravit přílohu, která doplňuje informace k položce A.II.3 „Stavby“
rozvahy
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/11/04 bylo schváleno.
7. Zadání vypracování strategie sportu (zákonný požadavek)
Obce mají povinnost od 1. 7. 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán
rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tento termín je stanoven do 18 měsíců od
účinnosti novely zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu. Proto zastupitelstvo uloží paní
místostarostce tento program vypracovat. Paní místostarostka sdělila, že tento plán bude
konzultovat se zástupci sportovních spolků v obci a občany. Předsedající dal prostor
připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice ukládá místostarostce, aby na únorové zasedání
zastupitelstva předložila ke schválení „Plán rozvoje sportu“.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/11/05 bylo schváleno
8. Spolufinancování vybudování zázemí pro TJ Sokol Hrusice
TJ Sokol Hrusice požádala o spolufinancování záměru vybudování nového zázemí na
fotbalovém hřišti. Zároveň si podala žádost o dotaci na tento záměr na MŠMT.
Předsedající vyzval předsedu TJ Sokol k představení projektu. Jan Novák připomněl
havarijní stav současného zázemí, které je nevyhovující. Dofinancování obcí je nedílnou
součástí žádosti o dotaci. Popsal projekt, který bude obsahovat 2 cvičební sály, kabiny
a příslušenství. Restaurační zařízení nemůže být součástí projektu, vzhledem
k podmínkám pro získání dotace.
Předsedající připomněl celkovou cenu projektu (10.735.614 Kč) a požadovanou částku
k dofinancování od obce (3.268.685 Kč). Předsedající dal prostor dotazům zastupitelů
a občanů.
Irena Tesaříková – navrhla v usnesení uvést také absolutní částku v korunách, kterou bude
obec spolufinancovat, aby nedošlo k jejímu navýšení. Vyjádřila názor, že projekt jí
v poměru k velikosti obce připadá neúměrně velký a nákladný, vzhledem k tomu, že v obci
již existuje a je využíván objekt Sokolovny, který by po rekonstrukci mohl být dostačující.
Připomněla, že roční rozpočet obce je 10 mil. Zmínila, že zastavěná plocha plánované
stavby je téměř 400 m2. Navrhované kabiny jí připadají zbytečně velké – celkem 121 m2
na celkem 5 kabin. Stejně tak plocha sálů – 56 a 100 m2.
Jan Novák – připomněl využitelnost nejen pro fotbal, ale i jiné sportovní turnaje a akce
spolků.
Irena Tesaříková – upozornila na nepoměr investice vzhledem k její využitelnosti, popsala
konkrétní části projektu, které jí připadají nepoměrné (velké kabiny, zbytečné
příslušenství – 13 WC, velikost venkovní terasy – 230 m2). Zeptala se, jak bude vyřešeno
občerstvení a kde bude klubovna. Připomněla riziko vracení dotace při provozování
podnikatelské činnosti v objektu.
Jan Novák – občerstvení bude řešeno z mobilního zařízení, klubovna může být v jednom
ze sálů.
Milena Šimková – souhlasila s potřebností projektu, ale zdá se jí také megalomanský.
Sokol je subjekt odlišný od obce, požadovaná spoluúčast je ve výši cca 25 % ročního
rozpočtu obce. Připomněla další priority v obci – škola, školka, doplatit úvěr na kanalizaci,
zeď u kostela, veřejné osvětlení, silnice v obci atd. Částku považuje za přehnanou
a nepřipadá jí konečná. Pro obec by to bylo velmi zatěžující a zastupitelstvo musí
rozhodovat ve prospěch obyvatelstva obce. Neplatí, že všichni členové Sokola jsou
současně občany Hrusic. Roční provozní náklady jí připadají příliš velké – 200 tisíc ročně.
Zeptala se na zdroje financování provozu objektu v situaci, když finanční spoluúčast
Sokola na výstavbě je v této chvíli nulová. Připomněla, že stavba má být na pozemku, který
patří státu.

4

Zápis č. 10/2019

Monika Bayerová – připomněla, že i kdyby všichni členové Sokola byli občané Hrusice
(jako, že nejsou), stále tvoří pouze čtvrtinu obyvatel Hrusic. Zdůraznila povinnost
zastupitelů hájit zájmy všech občanů obce. Finanční spoluúčast obce není nutnou
podmínkou k získání dotace. Pozastavila se nad tím, že vlastními prostředky, které jsou
minimálně 30 procent, žadatel míní prostředky, které mu obec ještě neschválila. Zmínila
stavební tabulky, kde poukázala na nesrovnalosti v odhadovaných cenách projektu –
projekt je cca o třetinu podhodnocený proti tabulkovým cenám. Připomněla další projekty
v obci, které mají přednost.
Jan Šalda – zdůraznil částku, kterou TJ Sokol obdrží v dotaci, pokud ji získá. Předpokládá
využití pro širokou veřejnost.
Milena Šimková – upozornila, že dotace není nikdy stoprocentní, mohou nastat
vícenáklady, investor musí mít dostatek vlastních prostředků.
Irena Tesaříková - Hrusice jsou obec s ročním rozpočtem kolem 10 mil. Kč, z tohoto
důvodu je požadovaná částka 3,3 mil. příliš vysoká a nemusí být konečná, je třeba nejdříve
vyřešit naléhavější investice pro obec, projekt v ceně 5 mil. Kč se spoluúčastí obce kolem
1,5 mil. by si dovedla představit.
Monika Bayerová – upozornila na velmi krátké termíny pro provedení projektu –
pravomocné stavební povolení k 3.1.2020 a kolaudace k 31.12.2020.
Miroslav Všetula – termín výstavby taktéž považuje za nereálný.
Jan Kopecký – zeptal se, zda má TJ Sokol připravenu střídmější variantu projektu,
eventuelně plán B.
Jan Novák – levnější variantu nepřipravovali.
Irena Tesaříková – za vhodnější považuje více návrhů a nejprve konzultaci se zastupiteli.
Monika Bayerová – zmínila riziko vrácení dotace, pokud by žádost nebyla správně
připravena.
Milena Šimková – poukázala na nesrovnalost ve formulaci názvu projektu v žádosti
o dotaci a obsahem samotné žádosti.
Jan Novák – nebojí se rizik, v případě, že dotace nebude schválena, nebude obec žádné
prostředky vynakládat.
Monika Bayerová – připomněla, že pokud by se musela již čerpaná dotace vracet, nehrozí
Sokolu žádné riziko, neboť se finančně na stavbě nepodílí. Naopak obec by přišla o své
peníze.
Ivana Plechatá – vyjádřila názor, že TJ Sokol jako spolek netvoří zisk, uvítala by nejprve
konzultaci se zastupiteli, možnost tvořit projekt dohromady, zázemí hřiště by si dovedla
představit skromnější, bere v potaz možnost rekonstrukce Sokolovny (z dotace), navrhla
vytvořit další varianty projektu a nad nimi diskutovat.
Miroslav Všetula – upozornil na nereálný termín ukončení stavby (konec roku 2020), dle
jeho názoru to nelze stihnout.
Ivan Plechatá – souhlasila s rizikem nedodržení těchto termínů.
Monika Bayerová – i termín získání stavebního povolení dle jejího názoru nelze stihnout
(3. 1. 2020), rizik je mnoho, časové i finanční.
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Předsedající – souhlasil, že obec musí nejprve dotáhnout prioritní investice (voda,
rozšíření ČOV, chodníky), částka je vysoká.
František Čihák – pochválil práci představitelů Sokola, zmínil vybudování závlahy na
fotbalovém hřišti, výstavbu tréninkového hřiště za nízké náklady, ocenil ty, kteří se na tom
podíleli. Navrhl konzultaci projektu se stavebním odborníkem. Uvažoval i o tom, že další
dotace podobného typu v dohledné době nebude možno získat.
Jiří Bína – zdůraznil práci dobrovolníků v minulých letech a jejich podíl na vybudování
zázemí pro sport v obci.
Ivana Plechatá – v minulých letech se dotace vůbec nevyužívaly a nyní se vše nedá
najednou dohnat.
Předsedající – bude se řešit rozpočet na rok 2020 a teprve budou vyčísleny částky nutné
pro realizaci zkapacitnění vodovodu a kanalizace, navrhl tedy odložení rozhodnutí na další
zasedání zastupitelstva.
Irena Tesaříková – navrhla nechat zhotovit druhý, menší projekt.
Monika Bayerová – upozornila na informaci, že dotaci mohou získat pouze 2 projekty
z každého kraje, jaká je pravděpodobnost získání dotace…
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice po projednání bere na vědomí podání žádosti o dotaci pod
názvem akce: „Vybudování zázemí pro TJ Sokol Hrusice“ žadatele Tělovýchovná jednota
Sokol Hrusice, z. s., do Výzvy V5 Sport, investice 2020 pro SK a TJ Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, v rámci programu 133 530, Podpora materiálně technické
základy sportu 2017 až 2024, Podprogram 133D531, Podpora materiálně technické
základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Zastupitelstvo obce Hrusice své rozhodnutí
o spolufinancování akce „Vybudování zázemí pro TJ Sokol Hrusice“ odkládá na některé
další zasedání.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/11/06 bylo schváleno.
9. Bezúplatné převzetí části pozemku parc.č.161
Vlastníci pozemku parc. č. 161 nabízejí k bezúplatnému převzetí vydělenou část pozemku
nově označenou jako parc. č. 161/1. Na pozemku by obec musela zbudovat kanalizaci
a inženýrské sítě. Převzetí pozemků by pro obec představovalo nemalé neplánované
výdaje související se „zasíťováním“ pozemků, čímž by výrazně zhodnotila přilehlé stavební
pozemky. Obec je do budoucna připravena zasíťovaný pozemek převzít, položit na něm
zpevněný povrh a udržovat jej, tak jak je obvyklé. Předsedající dal prostor připomínkám
zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice projednalo návrh na bezúplatný převod pozemku
označeným jako parc. č. 161/1 v k. ú. Hrusice, ale je ochotno jej převzít až po úpravě
a plném zasíťování.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/11/07 bylo schváleno.
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10. Opakované projednání pronájmu části pozemku parc. č. 1551/1
Žadatel Redigován se sešel na OÚ Redigován a spolu se starostou společně debatovali nad
o osobní
o osobní
variantami řešení. Starosta navrhl řešení pronájmem parkovacího stání pro žadatele
a pronájmem již oplocené části obecního pozemku.
Jan Kopecký se zeptal, zda pronájem nevzbudí sousedskou nevraživost. Starosta naopak
vidí v této variantě dobré řešení pro všechny.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo další se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s pronájmem části pozemku 1551/1 v k. ú.
Hrusice, který má nyní Redigováno, oplocen a zároveň souhlasí s možností parkování
osobní údaje
vozidla na spodní části pozemku. Ukládá starostovi zaměření oploceného pozemku
a přípravu smlouvy o pronájmu za cenu 1Kč/metr2/měsíc.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 (Procházková)
Usnesení č. 19/11/08 bylo schváleno.
11. Dotace MAS Říčansko – územní plán
Termín podání žádosti do 31.12.2019 – uspokojování požadavků podle termínů
odevzdání. Max. částka 400 tis. Kč. Realizace nejpozději červen 2023 a 5ti letá udržitelnost
od přijetí dotace. Max. výše dotace 95 % na výdaje po 1.1.2014.
Základní podmínky:
•

Nesmí být ÚP již dokončený a protokolárně předaný po veřejném slyšení.

•

Musí být výběr dodavatele a podepsaná smlouva, včetně schváleného zadání
(výpis rozhodnutí zastupitelstva obce) a popisu výběru dodavatele.

•

Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s podáním žádosti o dotaci, kterou vyhlásí MAS
Říčansko na zpracování územního plánu obce Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/11/09 bylo schváleno.
12. Ostatní
•

Zastupitelstvo obce Hrusice bere na vědomí informaci ohledně „nové“ cenové
nabídky od společnosti Elderflower develop s.r.o. na koupi pozemku parc. č. 1189
v k. ú. Hrusice a to ve výši 1.500.000 Kč. Původní rozhodnutí zastupitelstva obce
Hrusice zůstává v platnosti.

•

Zastupitelstvo obce Hrusice bere na vědomí informaci starosty ohledně jmenování
komise pro vyhodnocení veřejné zakázky na opravu ohradní zdi: Irena Tesaříková,
Martina Procházková, David Čihák

•

Zastupitelstvo obce Hrusice bere na vědomí informaci starosty ohledně konání
„Tříkrálové sbírky“ v obci Hrusice, kterou bude organizovat farní charita
Mnichovice (hrusické zapečetěné pokladničky budou vedeny odděleně, o tuto
vybranou částku bude navýšen rozpočet MŠ).
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•

o

Paní Populová připomněla, jak vlastně tříkrálová sbírka v obci vznikla – děti
obcházely známé a vykoledované peníze věnovaly MŠ.

o

Předsedající upřesnil, že tímto krokem se nic nemění, jen obec dává sbírku do
souladu s legislativou.

Věcné břemeno – na OÚ byla doručena žádost o zřízení věcného břemene „uložení
zemního kabelového vedení typu NN“, přes pozemek v majetku obce Hrusice parc.
č. 1251/1 v k. ú. Hrusice, v délce cca 3 m, za jednorázovou náhradu 1.000 Kč. Před
hlasováním dal předsedající možnost se vyjádřit přítomným zastupitelům a
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6024296 Hrusice-kNN-p.č. 352,
1251/26.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 19/11/10 bylo schváleno.
13. Diskuze
Milena Šimková – zajímala se, kdy bude nově osvětlen kostel.
Předsedající – dnes (12.11.2019) bylo osvětlení namontováno a večer tedy bude nové
osvětlení spuštěno.
Jiří Bína – zeptal se na novinky ohledně protipovodňových opatření a řešení úprav koryta
potoka.
Ivana Plechatá – obec kontaktovala 3 projektanty, od dvou již má návrhy řešení, třetí bude
do konce roku.
Předsedající – uvedl, že MěÚ Říčany zahájil společné řízení ohledně dodatečného povolení
stavby chodníků v obci.
Předsedající – sdělil, že na příštím zasedání zastupitelstva se bude řešit vyhláška
o odpadech, předpokládá, že známky na popelnice zůstanou ve stejných cenových
relacích, poplatky budou vybírány za každou nemovitost (tedy i rekreační objekty) jak
vyžaduje legislativa; v průběhu prosince si mohou občané, kteří projevili zájem
o popelnice na tříděný odpad, popelnice vyzvednout.
Jiří Bína – zeptal se na důvod přemístění dopravní značky Mirošovice - začátek a konec
obce.
Předsedající – vysvětlil, že se nejedná o hranici katastru, ale důvodem je záměr zřízení
přechodu pro chodce přes silnici na Mnichovice, přes kterou přecházejí chodci na vlak do
Mirošovic, přechod může být zřízen pouze v obci, z tohoto důvodu se dohodl se starostou
obce Mirošovice v rámci dopravního řešení komunikace Hrusice-Mirošovice i na posunutí
dopravního značení začátku a konce obce Mirošovice.
Závěrem předsedající pozval všechny občany na předvánoční kulturní a společenské akce,
které se budou v obci konat. Bližší informace k akcím jsou na webu obce a v Hlasu Hrusic.
Zároveň poděkoval všem za účast a za věcnou diskuzi a to zvláště při probírání bodu č. 8.
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