Zápis č. 1/2020

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 14. ledna 2020, 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 omluvena, dorazí
později.
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 jmenoval zapisovatelem Lenku Sirotkovou a navrhl ověřovateli zápisu Milenu
Šimkovou a Davida Čiháka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu Milenu Šimkovou a Davida
Čiháka.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/01/01 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 bod Rozpočtové opatření a odložit ho na příští zasedání. 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) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Říčansko pro období
2021-2027
6) Dodavatelská smlouva, oprava ohradní zdi
7) Povodňové opatření, zadání projektu úpravy hrusického potoka
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8) Ostatní
9) Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/01/02 bylo schváleno.
4. Zprávy z obce
Svoz odpadu v roce 2020:
Sto nemovitostí v obci má bezúplatně k dispozici kontejner na papír a plast, který je
svážen každé sudé pondělí a sudé úterý. Tím dochází ke snížení počtu kontejnerů u
obecního úřadu. Je třeba dořešit svoz bytovek a Kláštera, vyhláška určuje poplatek
předepisovat nemovitosti či společenství vlastníků. Společný kontejner na komunální
odpad a na plast a papír bude vhodně umístěn.
Příchod paní Moniky Bayerové 18.36h.
Uvažuje se o umístění kontejnerů na dostupném místě u trafačky. Na hlavní silnici v místě
současných popelnic nelze velké kontejnery nechat.
p. Stanislav Čihák – obává se o sjízdnost a poškození cesty svozovým vozem, navrhuje dát
kontejner blíže k silnici.
předsedající – obává se zaplnění kontejnerů nevhodným odpadem, okolo kontejneru
může tak vzniknout skládka.
p. Stanislav Čihák – sám upravil cestu a stará se o ni, nechce, aby byla poškozena
předsedající – bude dán prostor k diskuzi o vhodném umístění
Oprava ohradní zdi kolem kostela:
Výběrové řízení skončilo. Po schválení smlouvy zastupitelstvem může oprava začít.
Dotace pro spolky:
Spolky, které podaly vyúčtování, si mohou opět pořádat o dotaci.
Setkání starostů s Policií ČR:
Policie uspořádala informativní schůzku starostů z jihovýchodní části okolí Prahy ohledně
vykrádání domů v této oblasti. Bylo vykradeno již přes 60 domů, pachatelé se dostávají
do nemovitostí francouzskými okny a kradou peníze a šperky, zejména ve večerních
hodinách. Policie zatím nemá pachatele.
Územní plán:
Územní plán je připraven k opakovanému druhému slyšení. Čeká se na vyhlášení
veřejného slyšení ze strany odboru územního plánování.
Napojení obce na zdroj vody:
VRV dodala studii proveditelnosti. Existují čtyři varianty.
•

2. vrt v ceně 3,2 mil. Kč – nic neřeší, ve stejném řečišti

•

napojení na Region Jih v Třemblatu – 14 mil. Kč – kapacita je plná, v současné
době nelze
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•

napojení na senohrabský vodovod – 20 mil. Kč

•

napojení na Pelešku – vodojem v Senohrabech, 33 mil. Kč

p. Čihák Stanislav – dotázal se, zda je nutné výběrové řízení.
předsedající – ano, je nutné, na vodovod je možné využít dotace
Celá zpráva k dispozici na webu obce.
Zaměstnanec na údržbu obce:
Pan Petr Popule se od 1.1.2020 bude starat o údržbu obce.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Žádný dotaz nebyl vznesen.
5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Říčansko pro období 2021-2027
Obec je členem MAS Říčansko, je nutný souhlas k dalšímu zapojení obce, obec může
čerpat benefity.
Plány na toto období:
•

Bezpečnost v dopravě

•

Infrastruktura pro cyklistickou dopravu

•

Revitalizace veřejných prostranství, zelená infrastruktura

•

Podpora JSDH – zbrojnice, požární technika, zdroje pitné vody

•

Základní školy ve vazbě na klíčové kompetence

•

Navyšování kapacit mateřských škol a dětských skupin

•

Infrastruktura pro sociální služby

•

Revitalizace kulturních památek (pouze ITI a CLLD)

•

Městská a obecní muzea (pouze ITI a CLLD)

•

Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu (pouze ITI a CLLD)

•

Investice do zemědělství a lesnictví a nezemědělské činnosti

•

Památky místního významu

•

Podpora spolkové činnosti a komunitních center

•

Hasičské zbrojnice IPO V.

•

Obchody

Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se do diskuze
nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí se zařazením obce Hrusice do přípravy, tvorby
a realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Říčansko pro období
2021-2027, tj. se zařazením obce do územní působnosti MAS Říčansko o.p.s. na období
2021-2027.
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Výsledek hlasování o programu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/01/03 bylo schváleno.
6. Dodavatelská smlouva, oprava ohradní zdi
Cena díla celkem včetně 21 % DPH činí 891 303,- Kč, termín dokončení je 30.11.2020.
Smluvní pokuta za nedodržení termínu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla/den.
Předsedající dal prostor připomínkám a dotazům zastupitelů a občanů. Nikdo se do
diskuze nepřihlásil.
Paní místostarostka doplnila, že na tuto akci žádáme o dotaci ze Středočeského kraje.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo č. VZHRU-01/2020
mezi obcí Hrusice a společností MIDWEST INVEST s.r.o., se sídlem: Pod Hájem 231,
252 65 Tursko, IČO 04084845, na opravu ohradní zdi kolem kostela sv. Václava
v Hrusicích.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/01/04 bylo schváleno.
7. Povodňové opatření, zadání projektu úpravy hrusického potoka
Paní místostarostka Ivana Plechatá přiblížila aktuální stav, oba projektanti byli vyzváni
k předvedení svých minulých realizací, jak bylo požadováno na minulém zastupitelstvu,
aby se obec mohla správně mezi nimi rozhodnout. Paní místostarostka zažádala
o posunutí na další zastupitelstvo.
Předsedající doplnil, že rozdíl v ceně obou nabídek činí 100 tis.Kč.
Paní Milena Šimková přednesla své postřehy k diferencím v obou nabídkách. Zajímala se
o dostupné reference firem, zjistila, že stránky těchto firem nebyly k dispozici.
Navrhla oslovit obce, které s těmito dodavateli spolupracovaly a požádat je o jejich
zkušenosti se spoluprací.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo další se nepřihlásil.
8. Diskuze
Paní Alena Kopecká – zeptala se, kde končí katastr obce Hrusice kvůli povodňové situaci,
kdy potok ohrožuje její pozemek
Předsedající – potok je dělícím prvkem mezi katastry obcí
Tomáš Staněk – všechny menší potoky spravují Lesy ČR
Předsedající – v současné době je řešena situace na hrusickém potoce v obci až k vtoku
do rybníka
Pan Antonín Čihák – v Hrušově nedostávají Hlas Hrusic
Ivana Plechatá – došlo ke změně kolportéra, bude napraveno
Pan Antonín Čihák – poukázal na provoz na objízdné trase v Hrušově, je ničeno okolí
komunikace, poškozen okolní porost
Předsedající – komunikace byla nafocena před započetím objízdné trasy

4

Zápis č. 1/2020

Předsedající pozval občany na debatu o připravované strategii sportu v obci, která se
bude konat v pondělí 27.1.2020 od 17.30h v budově OÚ.
Další dotazy nebyly vzneseny.
9. Závěr
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 11. února 2020 od 18.30 hodin v budově OÚ.
Zasedání zastupitelstva bylo předsedajícím ukončeno v 19.06 hodin.

Zapsala:

Lenka Sirotková_____________________________________________

Ověřili:
Milena Šimková____________________________________________

David Čihák________________________________________________
Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Sklenář
Datum:
2020.01.22
16:49:42 +01'00'

Starosta:

Petr Sklenář________________________________________________

Místostarosta:

Ivana Plechatá______________________________________________
V Hrusicích dne 20.01.2020
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