Zápis č. 2/2020

Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 11. února 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.
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 jmenoval zapisovatelem Lenku Sirotkovou a navrhl ověřovateli zápisu Moniku
Bayerovou a Jana Kopeckého.
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. 20/02/01 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 č. 6 - Prodej části pozemku parc. č. 1752/3, 2282/12 a 2282/13. Před hlasováním dal
předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům. Paní Alena Kopecká
navrhla zařadit do programu rekonstrukci mostku na silnici do Senohrab a aktuálně pád
lípy na hrusickém hřbitově. Předsedající konstatoval, že tyto body budou probrány ve
zprávách z obce. Dále nikdo ze zastupitelů ani z občanů nepřednesl žádný návrh.
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) Poslední rozpočtové opatření pro rok 2019
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Připravované projekty:
Posílení vodovodu – studie k dispozici na webu obce, na příštím zasedání bude
zastupitelstvo rozhodovat o vybrané variantě řešení.
Protipovodňová opatření (povodňový plán, rozhlas) – dokumentace na webu obce,
čekáme na rozhodnutí, zda bude přidělena dotace, rozhodnutí v dubnu.
Dotace na ohradní zeď kolem kostela - podáno, ale pozastaveno, čekáme na možnost
„rozdělení“ dotace
•

Obec má nárok celkem na 799.000 Kč, žádali jsme jen o 704.000 Kč

•

Návrh snížit žádost na 654 tis. Kč a přidat žádost na opravu střechy na „klášteře“

•

Nutnost investice ve výši 181 tis. Kč (čekáme na rozpočet)

Rozšíření veřejného osvětlení Hrušov - zpracovává se projektová dokumentace (celkové
osvětlení komunikace).
Hrusické chodníky - příprava vyhlášení veřejné zakázky.
Revitalizace dětského hřiště - žádost byla podána, loni jsme dotaci nedostali, protože
pozemek byl pod zástavou (již dořešeno).
Náklady na tvorbu územního plánu - připravujeme podklady pro návrh na dotaci, žádost je
v přípravě.
Fond včasné přípravy projektů - možnost profinancování studie proveditelnosti vodovodu
a projektové dokumentace, nutné ovšem začít realizovat do dvou let.
Ostatní:
•

Kotlíkové dotace (možnost využití i pro budovu OÚ)

•

Fond sportu a volného času

•

Fond životního prostředí a zemědělství (návrh myslivců na výsadbu stromů
a kultivaci cesty na Hubačov)

•

Výsadba stromů

Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Žádný dotaz nebyl vznesen.
5. Rozpočtové opatření č. 7/2019
Jde o přesuny položek, byly napraveny některé chyby v zaúčtování, úprava osvětlení kolem
kostela. Žádné změny v příjmech ani výdajích nejsou.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se do diskuze
nepřihlásil.
Zastupitelstvo obce bere tento bod na vědomí.
6. Povodňové opatření, úprava hrusického potoka
Větší část zpracována v rámci digitálního povodňového plánu, bude použita v projektové
dokumentaci.
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Ivana Plechatá upozornila, že prodloužení rozhodování přináší časové riziko pro realizaci a
získání dotace.
P. Bína se zeptal, co realizaci brání.
Předsedající znovu vysvětlil důvody a zdůraznil nutnost správného porozumění a přípravy
projektu před jeho uskutečněním, současná situace na potoce monitorována spolu s SDH.
7. Strategie sportu
Připravovaný dokument byl diskutován s občany na veřejné diskuzi 27.1.2020. Vychází
z legislativní povinnosti. Dokument bude umístěn na stránkách obce a na OÚ.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se do diskuze
nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje v souladu s ust. § 6 odst. 2 zákona c. 115/2001 Sb.,
o podpoře sportu, v kombinaci s bodem 6 článku II. zákona č. 230/2016 Sb., kterým se
mění zákon o podpoře sportu, Plán rozvoje sportu v obci Hrusice. Zároveň oblast sportu
v
rámci
kompetencí
obecního
zastupitelstva
svěřuje
do
pravomoci
místostarostovi/místostarostce.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/02/03 bylo schváleno.
8. Zapůjčení modelů Antonína Jedličky
Místnosti v objektu č.p. 1 jsou z 90 % připraveny k přesunům modelů, je nutné pouze
vyřešit pojištění modelů.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se do diskuze
nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje zapůjčení modelů pana Antonína Jedličky,
jmenovitě se jedná o modely: kostel sv. Václava, hrusická náves, rodný dům velký
a 2 ks rodného domu miniatur, Hubačovský mlýn, Jedličkova louže, rodná světnice
J. Lady, dobový kolotoč a Čertovo kolo. Modely zapůjčuje bezúplatně Redigováno,
osobní údaje
. Modely budou umístěny a vystaveny
v č.p. Hrusice 1. Bez souhlasu zastupitelstva nesmí být přesunuty mimo tento objekt.
Zastupitelstvo vyhrazuje ve smlouvě: právo Obecního úřadu Hrusice, aby byly na jeho
žádost zpřístupněny modely pro veřejnost (dle jeho požadavků), povinnost nájemce
sjednat pojištění odpovědnosti. Doba zápůjčky je stanovena do 28.2.2023.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/02/04 bylo schváleno.
9. Žádost o finanční příspěvek – Hospic Dobrého pastýře Čerčany
Žádost o příspěvek ve výši 10.000 Kč, náklady na jeden den pobytu činí cca 3.000 Kč, v roce
2019 využil služby tohoto zařízení jeden občan Hrusic, obec již v předchozím roce stejnou
částkou hospic podpořila.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se do diskuze
nepřihlásil.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje na základě žádosti obecně prospěšné společnosti
TŘI, o.p.s., která provozuje Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech, příspěvek na provoz
tohoto zdravotně-sociálního zařízení ve výši 10 000,-Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/02/05 bylo schváleno.
10. Žádost o příspěvek do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
Obec se zadlužila nesprávným hospodařením a neuváženými investicemi předchozího
zastupitelstva.
Zastupitelstvo na pracovní schůzce žádost projednávalo s tím, že konečné rozhodnutí učiní
na jednání zastupitelstva. Monika Bayerová připomněla, že v obci Bublava došlo k porušení
rozpočtové kázně při čerpání dotací a v současné době obec čerpá téměř polovinu svého
rozpočtu na odměny svých zastupitelů a zaměstnanců, což jí připadá z hlediska
zadluženosti obce naprosto nevhodné.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo další se do diskuze
nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s příspěvkem obce do veřejné sbírky na pomoc obci
Bublava.
Výsledek hlasování: Pro 0 Proti 9 Zdrželi se 0
K usnesení nedošlo.
11. Diskuze
Paní Alena Kopecká - v jakém stavu jsou další stromy na hřbitově
předsedající – bude dendrologický posudek, lípa, kterou vyvrátil vítr, měla shnilé kořeny,
předsedající je toho názoru, že strom, jako živý organismus, má určitou životnost a pak má
být odstraněn a nahrazen novým
Pan Josef Svoboda – kladl důraz na nutnost odstranění stromů
Paní Julie Populová – navrhla zkontrolovat i stromy v ulici Pod Kouty
předsedající – byly kontrolovány stromy u fary, u autobusových zastávek, u MŠ, obec se
nebrání odstranění nemocných stromů a vysazením nových
Pan Jiří Bína – navrhl zkontrolovat i ostatní přerostlé stromy v obci
Pan Tomáš Staněk – na soukromých pozemcích mohou kácet pouze majitelé
předsedající – stromům bude věnována pozornost, do konce února budou zhodnoceny
Pan Tomáš Staněk – popsal opatření, která byla na stromech provedena v minulých letech
(vazby, popruhy), upozornil, že jejich životnost je omezená a u většiny stromů již za jejich
životností
Paní Julie Populová – zeptala se, zda lze čerpat dotaci na úpravu a obnovu (výsadbu)
nových stromů
předsedající – ano, na výsadbu lze využít dotace jak pro obec, tak pro občany
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Pan David Zoubek – zeptal se, paní Ireny Tesaříkové, proč napadla stavební povolení pro
výstavbu zázemí na fotbalovém hřišti
Paní Irena Tesaříková – odpověděla, že nic nenapadla, stavební povolení nebylo vydáno,
šlo o územní souhlas
Paní Monika Bayerová – stavební úřad dostal dopis od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, který opakovaně vyjádřil nesouhlas se stavbou na svém pozemku
Pan David Zoubek – smlouvy o převedení pozemku na TJ Sokol Hrusice jsou připraveny,
Sokol chce zažádat o dotaci, ptá se, proč se dějí tyto kroky proti Sokolu
Paní Irena Tesaříková – nic proti Sokolu nepodniká, toto řeší Úřad pro zastupování státu,
který vyjádřil nesouhlas
Pan David Zoubek – s Úřadem pro zastupování státu Sokol stále jedná, šlo o dodání dalších
dokumentů
Paní Milena Šimková – zeptala se pana Davida Zoubka, jak přišel k názoru, že paní Irena
Tesaříková proti Sokolu postupuje, kde jsou písemné důkazy
předsedající – vyjádřil obavu z rizika, které by pro obec neuvážené jednání představovalo,
chápe snahu o získání dotace, vyzval k respektování názorů ostatních členů zastupitelstva
Pan Jiří Bína – zeptal se na stav silnice na Mnichovice
předsedající – KSÚS příští rok plánuje oprava povrchu (dotazovala se obce na plány ohledně
uložení IS do komunikace), v obci bude nejprve probíhat oprava chodníků v rámci které
musí být zasypány příkopy a odvodnění komunikace bude nutné uložit do tělesa
komunikace
Pan Josef Svoboda – poukázal na stav silnice k památníku a dále přes Hrušov
předsedající – stále probíhají dohady o tom, kdo je správcem komunikace, zdali obec nebo
KSÚS (komunikace je v majetku kraje), kraj také dle dohody musí opravit komunikaci,
jelikož je nyní vedena jako objízdná trasa pro autobusy
Paní Alena Kopecká – je písemná garance na opravu objízdné trasy?
předsedající – ano, garance je písemná, a to v dokumentu, který zahajoval stavbu,
předsedající na kontrolních dnech upozorňuje na stav komunikace, který se zhoršuje
Pan Jiří Bína – kritizoval stav komunikací v Ladově kraji
předsedající – Ladův kraj neřeší stav silnic, to je v kompetenci kraje a případně obcí
Pan Tomáš Staněk – zdůraznil potřebu opravy cesty do Hrušova
12. Ostatní
Předsedající pozval občany na další zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat
10.3.2020 v 18.30 hodin v budově OÚ.
13. Závěr
Zasedání zastupitelstva bylo předsedajícím ukončeno v 19.28 hodin.
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