Zápis č. 4/2020

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 12. května 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 Ivanu
Plechatou a Davida Čiháka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu Ivanu Plechatou a Davida Čiháka.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/05/01 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. Program byl
doplněn o bod 5 – Souhlas s přijetím dotace od Středočeského kraje. 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) Souhlas s přijetím dotace od Středočeského kraje
6) Změna rozpočtu, rozpočtové opatření č. 1/2020
7) Nákup vozidla CAS pro Jednotku požární ochrany Hrusice
8) Snížení sazby DPH u vodného a stočného
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9) Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s.
10) Ostatní
11) Diskuze
12) Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/05/02 bylo schváleno.
4. Zprávy z obce
Předsedající úvodem poděkoval všem, kteří pomáhali v době pandemie šitím roušek,
sháněním dezinfekce, nakupováním seniorům i finančními dary a zároveň i zastupitelům, se
kterými byl po dobu nouzového stavu v elektronickém kontaktu.
Mostek na Turkovice byl dokončen, je v užívání, upravuje se jedno svodidlo, proto je nyní
ještě snížena rychlost.
Ohradní zeď kolem kostela – téměř hotova, bude se natírat na žluto ve spolupráci
s památkáři, do konce května bude stavba dokončena a předána.
Vodovodní přivaděč - čekáme na stanoviska obce Senohraby a Regionu Jih, na kraj byla
odeslána žádost o změnu strategie (v současné době jsou v územním plánu jako zdroj vody
uvedeny obecní vrty, bude změněno).
Opatření obecné povahy – na Vodoprávní úřad byla zaslána žádost o toto opatření z důvodu
trvalého nedostatku vody, letos již pět závozů vody do obce, použití vody z obecního
vodovodu bude omezeno pouze pro pití a hygienu, čekáme na odpověď
Svoz odpadu – nová sběrná místa Na Dolech a Na Hrádkách, kontejnery na směsný odpad
pro chataře a tříděný odpad, kontejnery na komunální odpad jsou stále plněny nevhodným
odpadem, situace bude monitorována
Reklama na mostě přes D1 – firma, která má na mostě umístěnu reklamu, zažádala o snížení
a odpuštění nájemného z důvodu ekonomických potíží v době pandemie, po diskuzi
zastupitelů bylo rozhodnuto, že nájemné bude odpuštěno za měsíce březen – květen, pouze
po dobu trvání nouzového stavu
Projekty:
•

Veřejné osvětlení do Hrušova – došlo k mírnému zpoždění z důvodu karantény, do
prázdnin by měl být projekt hotov, bude následovat výběrové řízení na zhotovitele
a následná realizace

•

Napojení kanalizace z OÚ – kamerová prohlídka z VHS, přes park bude vedeno
napojení do ulice Pod Kouty

•

Čekáme na výsledky podaných dotací – dětské hřiště u OÚ, územní plán a
protipovodňová opatření
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Důležité termíny:
•

Finální přezkoumání hospodaření obce Hrusice – přesunuto na 16. června 2020 v 8.00
hodin

•

Územní plán – opakované druhé slyšení 20.4.2020 bylo z důvodu nouzového stavu
zrušeno, čekáme na stanovení náhradního termínu

•

Názvy ulic a rozvoj obchodu – bude oznámen nový termín diskuze s občany

•

Vítání občánků – po diskuzi s p. ředitelkou MŠ bude stanoven postup a následně nový
termín

•

Dotace spolky - mohou si požádat o dotaci do 15.5.2020

Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Žádný dotaz nebyl vznesen.
5. Souhlas s přijetím dotace ze Středočeského kraje
Obec zažádala o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje, která činí 1000 Kč na obyvatele
(k 1.1.2017 bylo v obci 757 obyvatel). Dotace byla obci přiznána a bude využita
k financování opravy ohradní zdi kolem kostela.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se do diskuze
nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo
obce
Hrusice
souhlasí
s
přijetím
dotace
poskytnuté
prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu 2017-2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu obnovy venkova ve výši 757 000
Kč, schválenou zastupitelstvem Středočeského kraje na zasedání dne 20. 4.
2020, usnesením č. 009-23/2020/ZK. Zastupitelstvo obce Hrusice pověřuje starostu
obce podpisem veřejnoprávní smlouvy a zároveň zaúčtováním dotace do rozpočtu
obce Hrusice v příjmové i výdajové části.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/05/03 bylo schváleno.
6. Změna rozpočtu, rozpočtové opatření č. 5
Jedná se o změnu položek na paragrafech kvůli nákupu dezinfekce, na kterou bylo původně
narozpočtováno pouze 1 000 Kč.
Předsedající dal prostor připomínkám a dotazům zastupitelů a občanů. Nikdo se do diskuze
nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí se změnou rozpočtu, rozpočtovým opatřením
č. 01/2020. S ohledem na vyhlášený nouzový stav a praktická nemožnost
svolání zastupitelstva obce, schvaluje zastupitelstvo toto rozpočtové opatření ex post
k 31.3.2020.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/05/04 bylo schváleno.
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7. Nákup ojetého vozidla CAS pro Jednotku požární ochrany Hrusice
Současné vozidlo LIAZ 706 RHTP je v provozu od roku 1984, je v nevyhovujícím stavu,
generální oprava se jeví jako neekonomická. Na možný nákup ojeté varianty vozidel Tatra
nebo Liaz bude vyčleněno 900 tis. Kč. Všechny varianty řešení budou důkladně
přezkoumány. Větší auto zároveň přináší další náklady na úpravu hasičské zbrojnice.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů.
Martina Procházková – navrhla do usnesení zahrnout variantu opravy současného vozidla
Předsedající – potvrdil, že formulace usnesení dává možnost nákupu i opravy současného
vozidla
Milena Šimková – zeptala se, zda velikost auta bude vhodná pro uličky v obci
Miroslav Strnad – připustil, že délka vozu by mohla být problémem
předsedající – poukázal na havarijní stav současného vozidla, je pro posádku nebezpečné
Martina Procházková – připomněla nejistotu v příjmech, jiné priority obce (voda)
František Čihák – zeptal se, zda současné vozidlo nemá problém s průjezdností uliček v obci
Miroslav Strnad – potvrdil, že současná CAS se všude dostane
Nikdo další se do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje nákup ojetého CAS pro jednotku požární
ochrany, jejímž zřizovatelem je obce Hrusice. Cena vozidla CAS bude pořízena
v maximální hodnotě 900 tis. Kč. Zastupitelstvo obce s ohledem na charakter pořizované
věci, souhlasí s odlišným postupem oproti vnitřní směrnici č. 8.1./2019
o zadávání veřejných zakázek, kdy postupem bude průzkum trhu a předložení minimálně
tří nabídek na srovnatelná vozidla CAS. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu výběrem a
nákupem vozidla CAS. Schválení nákupu je časově omezeno do 30.11.2020.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 2 (Procházková, Tesaříková)
Usnesení č. 20/05/05 bylo schváleno.
8. Snížení DPH u vodného a stočného
•

Od 1.5.2020 dochází k snížení DPH z 15 % na 10 %

•

Návrhem je ponechání stávající výše vodného a stočného

•

Zvednutí plateb za nájemné

•

Voda o 13.237 Kč

•

Stočné o 34.507 Kč

•

Zvýšení nákladů na provoz vody (závady, vzorky) o 9.000 Kč

•

Celkem 37.774 Kč.

•

O výši vodného a stočného bude rozhodnuto k 1.1. 2021
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Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se do diskuze
nepřihlásil. Předsedající dal hlasovat o návrhu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s kalkulací cen vodného a stočného ze dne 1.5.2020,
kterou předkládá provozovatel vodovodu a kanalizace VHS Benešov a to
z důvodu snížení DPH a to s platností od 1.5.2020.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/05/06 bylo schváleno.
9. Žádost o podporu Linky bezpečí
Obec obdržela žádost o příspěvek na podporu Linky bezpečí.
Martina Procházková – vznesla dotaz ohledně působnosti organizace
Ivana Plechatá – centrála v Praze, celorepubliková působnost
Jan Kopecký – např. školy mají číslo na Linku bezpečí zveřejněnou, aby měly děti tuto
možnost k dispozici, souhlasí s podporou
Nikdo další se do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s podporou společnosti Linka bezpečí,
IČO: 61383198 a na podporu jejího provozu poskytuje dar ve výši 5.000 Kč z rozpočtu
obce Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 (Procházková)
Usnesení č. 20/05/07 bylo schváleno.
10. Diskuze
Irena Tesaříková – kanály v ulici Na Hlavačově jsou hlučné při přejezdu vozidel
předsedající – bude řešeno
11. Závěr
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 23. června 2020 od 18.30 hodin v budově OÚ.
Zpráva auditora bude ještě před zasedáním zveřejněna na úřední desce 16.6.2020.
Zasedání zastupitelstva bylo předsedajícím ukončeno v 19.14 hodin.
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Digitálně podepsal
Mgr. Petr Sklenář
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