Zápis č. 3/2020

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 10. března 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. Volba ověřovatelů zápisu a jmenování 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 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/03/01 bylo schváleno.
3. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
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 Poskytnutí dotace TJ Sokol a vynechat bod Oprava střechy na č.p. 73. 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) Účetní závěrka obce Hrusice za rok 2019
6) Vodovod Hrusice – rozhodnutí o formě zkapacitnění (napojení na Želivku nebo
další vrt)
7) Žádost obce Senohraby o dofinancování stavby vodovodu a kanalizace v oblasti
Hrušov na k. ú. Hrusice
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8) Schválení zápisů do Kroniky obce Hrusice
9) Odměna kronikáři za vedení kroniky
10) Dohoda o podmínkách vypořádání lesních pozemků a lesního porostu mezi obcí
Hrusice a ŘSD
11) Schválení zařazení obce do území působnosti destinačního managementu
turistické oblasti Posázaví realizovaného Posázaví o.p.s.
12) Poskytnutí dotace TJ Sokol Hrusice
13) Diskuze
14) Ostatní
15) Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/03/02 bylo schváleno.
4. Zprávy z obce
Předsedající poděkoval všem (cca 53 lidí), kteří se zúčastnili úklidu skládky v Hubačově,
zvláště myslivcům za jejich nápad. V místě budou následovat terénní úpravy a výsadba
ovocných stromů.
Ohradní zeď kolem kostela sv. Václava: archeologický výzkum byl ukončen, byla
postavena opěrná zeď do výšky terénu, pracuje se na přezdívce z pálených cihel, která
bude omítnuta. Termín dokončení již na konci března.
Silniční most č. 3353-2 (investor Středočeský kraj): harmonogram finálního dokončení je
plněn (31.3.2020), je domluvena oprava výtluků na komunikaci na Hrušov
Setkání s lesním hospodářem: proběhla schůzka s lesním hospodářem za účasti starosty,
místostarostky a Tomáše Staňka, byl stanoven plán těžby v souvislosti s napadením stromů
kůrovcem
Schůzka s architektkami z ČVUT: řeší se návrhy na zpracování veřejných prostranství
v obci, akce je bez finančních nákladů pro obec
Údržba obce: byla nakoupena chybějící technika (traktůrek, zastřihovač plotů, vrtačka
apod.), probíhají havarijní opravy komunikací, prořezy kolem lamp VO, opravy laviček,
košů, oprava a příprava techniky, STK u obecního traktoru, opravy na Multikáře a repase
rotační sekačky za traktor, legalizace vozidla SHD (Avia), přesun úřední desky k obchodu
Schůzka s odborem dopravy a PČR:
Předsedající se zúčastnil jednání o komunikaci Hrusice-Mirošovice. Nyní neexistuje legální
možnost vydávání výjimek z dopravního značení.
•

“§ 77 zákona 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích
• „Místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
a užití zařízení pro provozní informace stanoví (…) na silnici II. a III. třídy,
místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci obecní
úřad obce s rozšířenou působností“

•

Odst. 7 § 77 zákona č. 361/2000 Sb.
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• „Výjimku z místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích povoluje na žádost správní orgán, který úpravu stanovil.
Dotčeným orgánem v řízení je policie. Výjimku lze povolit, prokáže-li
žadatel vážný zájem na jejím povolení a nedojde-li k ohrožení
bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu. Na udělení výjimky není
právní nárok. Z místní a přechodné úpravy, kterou je stanovena nejvyšší
dovolená rychlost, nelze výjimku povolit.“
•

Všechny výjimky vystavené OÚ Hrusice pozbývají platnosti

Možnost úplného odstranění dopravního značení – dopravní odbor nevyhoví, vzhledem
k předchozímu postoji obecního úřadu a žádostem o řešení zklidnění dopravy, komunikace
nevyhovuje, neplní normy pro obousměrný provoz.
Důležité termíny:
•

Finální přezkoumání hospodaření obce Hrusice - 30. března 2020 od 8.00 hod.

•

Územní plán - druhé slyšení 20. dubna 2020, MěÚ Říčany

•

Názvy ulic a rozvoj obchodu – diskuze s občany 24. března od 18 hod. na OÚ

Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Žádné dotazy nebyly vzneseny.
5. Účetní závěrka obce Hrusice za rok 2019
Stav hospodaření k 31.12.2019:
PLÁN

SKUTEČNOST

ROZDÍL

Příjmy

13.234.388 Kč

13.900.127 Kč

665.739 Kč

Výdaje

*11.043.588 Kč

8.048.800 Kč

-2.994.788 Kč

15.589.386 Kč

19.350.529 Kč

3.761.144 Kč

Stav bankovních běžných účtů
Splátka úvěru (kanalizace)
*bez splátky úvěru

-5 851 327 Kč

Došlo k navýšení aktiv doplněním budov do majetku obce.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice odkládá rozhodnutí o schválení účetní závěrky obce Hrusice
za rok 2019 až do souvislosti se schvalováním závěrečného účtu obce Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/03/03 bylo schváleno.
6. Vodovod Hrusice a jeho posílení
Obec má k dispozic jeden vlastní vrt a vodojem o velikosti 2 x 50m3
•

Povolený odběr do roku 2029 o objemu 26.280 m3/rok

•

Spotřeba v roce 2018 za 313 nemovitostí - 18.048 m3/rok

•

Nový územní plán počítá se spotřebou až 59.412 m3/ rok
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Návrhy dle studie
•

Varianta I – Zásobení obce z VDJ Peleška (ve vlastnictví obce Senohraby)

•

Varianta II – Napojení na vodovodní síť obce Senohraby – již proběhlo jednání
o možném napojení s obcí Senohraby, v současné době není jistý stav potrubí,
to nyní prochází kontrolou

•

Varianta III – Napojení na vodovodní systém obce Turkovice u Ondřejova –
nejjednodušší a nejlacinější varianta, ale Region Jih nepřijímá připojení, bude
ověřeno dalším jednáním přímo s jejich zástupci

•

Varianta IV – Posílení vlastních zdrojů – cena nejnižší, ale stávající vrt je
přetěžován a degeneruje, 2. vrt na stejném řečišti je rizikový, další vrty
nespolehlivé, současný vrt se navíc nachází na pozemku, který není ve
vlastnictví obce

Z těchto důvodů předsedající podporuje napojení obce na Želivku, které povede
k spolehlivému zajištění dodávek pitné vody do obce i v případě dalšího rozvoje obce.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice se na základě zpracované studie proveditelnosti rozhodlo
o napojení obce Hrusice na jiný vodovodní systém a tím zajistit spolehlivou dodávku pitné
vody do obce i v případě jejího rozvoje. Zastupitelstvo obce Hrusice zplnomocňuje
starostu k vyjednávání s obcí Senohraby a DSO region JIH, aby na některém z příštích
jednání zastupitelstva obce Hrusice mohl předložit finální variantu napojení obce Hrusice
na jiný vodovodní systém.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/03/04 bylo schváleno
7. Žádost obce Senohraby o dofinancování výstavby vodovodu a kanalizace
Obec Senohraby vybudovala vodovod a kanalizaci na vlastní náklady (včetně přečerpávací
stanice, celkem 15,5 mil. Kč) a žádá o dofinancování ve výši 187.341 Kč. Vzhledem k další
spolupráci s obcí Senohraby bude požadavek přijat.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci na dofinancování
výstavby vodovodu a kanalizace, na k. ú. obce Hrusice a to pro potřeby občanů obce
Hrusice zde žijících, mezi obcí Hrusice a obcí Senohraby ve výši 187.341,37 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/03/05 bylo schváleno
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8. Schválení zápisu do kroniky a odměna kronikáři
Požadavek zákona č. 132/2006 Sb., Zákon o kronikách obcí stanoví, že „o zápisu do kroniky
rozhodne obec” – dle zákona o obcích zastupitelstvo musí zápis schválit. Jedná se o cca 15
stránek textu a ilustrace. Kronika je nyní k nahlédnutí na OÚ.
Při jmenování kronikáře nebyla určena odměna a předsedající nyní navrhuje odměnu ve
výši 7.000 Kč ročně (formou DPP pro p. Hemelíka).
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 132/2006 Sb., Zákon
o kronikách obcí, souhlasí se zápisem kronikáře do kroniky obce Hrusice za rok 2019.
Zastupitelstvo obce Hrusice zároveň stanoví odměnu kronikáři ve výši 7.000 Kč/rok
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/03/06 bylo schváleno
9. Dohoda o vypořádání lesních pozemků s ŘSD
Obec minulý rok prodala část pozemku z důvodu modernizace dálnice D1 (pod mostem
Šmejkalka) a nyní zbývá vypořádat náhradu za lesní pozemek a porost. Návrh ceny byl
stanoven znalcem p. Pacovským, celková cena za náhradu činí 149.378 Kč.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s uzavřením dohody o podmínkách vypořádání
lesních pozemků a lesního porostu mezi obcí Hrusice a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
označenou Čj: 333/21/20/21630-Mel-pu.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/03/07 bylo schváleno
10. Zařazení obce do destinační oblasti Posázaví
Toto zařazení nezakládá nyní ani do budoucna jakoukoliv finanční povinnost obce a nejsou
s ním spojeny žádné automatické příjmy.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje zařazení svého správního území do územní
působnosti destinačního managementu turistické lokality Ladův kraj, schvaluje zařazení
svého území do územní působnosti destinačního managementu turistické oblasti
Posázaví realizovaného Posázaví o.p.s. a pověřuje starostu obce podpisem protokolu o
schválení území.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/03/08 bylo schváleno
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11. Dotace pro TJ Sokol Hrusice
TJ Sokol Hrusice si podala žádost o dotaci na zajištění provozu pro rok 2020, její žádost
z roku 2019 byla řádně vyúčtována. Požadavek na dotaci je ve výši 170.000 Kč (stejně, jako
v roce 2019).
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s programem pro poskytování dotací neziskovým
organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hrusice schvaluje dotaci spolku Tělovýchovná
jednota Sokol Hrusice, z. s., ve výši 170 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/03/09 bylo schváleno
12. Diskuze
Irena Tesaříková – zeptala se, zda ostatní spolky odevzdaly vyúčtování dotací v termínu
předsedající – ano, všechny spolky odevzdaly vyúčtování v termínu (31.1.2020).
předsedající – přesto, že „Baráčníci“ nemají oficiální entitu (IČO), bude jim uvolněna
finanční částka na pokrytí nákladů na zájezd do skanzenu a nákup košil (výdaje v pravomoci
starosty)
Další dotazy nebyly vzneseny.
Příští zasedání zastupitelstva obce se bude konat 14. dubna 2020 od 18.30 hodin v budově
OÚ.
Zasedání zastupitelstva bylo předsedajícím ukončeno v 19.19 hodin.
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Zapsala:

Lenka Sirotková_____________________________________________

Ověřili:
Milena Šimková____________________________________________

David Čihák________________________________________________

Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Sklenář
Datum: 2020.03.20
10:25:06 +01'00'

Starosta:

Petr Sklenář________________________________________________

Místostarosta:

Ivana Plechatá______________________________________________

V Hrusicích dne 18.3.2020
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