Zápis č. 5/2020

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 23. června 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 paní
Irenu Tesaříkovou a pana Tomáše Staňka.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu Irenu Tesaříkovou a Tomáše
Staňka.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/06/01 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. Předsedající
navrhl tyty změny v programu: z programu vypustit bod č. 7 – Změna rozpočtu, rozpočtové
opatření č. 2/2020 a zároveň program doplnit o body č. 11–14. 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) Zpráva kontrolního a finančního výboru
1

Zápis č. 5/2020

6) Zpráva auditora
7) Dotace – úhrada výdajů za žáky ZŠ Nerudova, Říčany
8) Dotace – hrusické spolky (Myslivci, SDH, Ladův nár. soubor)
9) Přijetí dotace – protipovodňová opatření v obci
10) Prodej a nákup hmotného majetku
11) Schválení účetní závěrky obce
12) Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace a rozdělení zisku
13) Souhlas s výkonem práce zastupitele pro obec
14) Souhlas s podáním žádosti o dotaci – včasná příprava projektů
15) Ostatní
16) Diskuze
17) Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/06/02 bylo schváleno.
4. Zprávy z obce
Stavby na území obce:
•

•

Ohradní zeď kolem kostela sv. Václava
•

Stavba dokončena

•

Předání ve čtvrtek – některé nedodělky budou do té doby napraveny

Oprava ohradní zdi kolem hřbitova – poděkování těm, kteří se na ní podíleli v Hlasu
Hrusic

Informace z obce:
•

•

Vodovodní přivaděč pro Hrusice
•

Čekáme na stanovisko obce Senohraby, region JIH nemá kapacitu

•

Proběhla schůzka se zástupci kraje ohledně změny zásobování obce

Opatření obecné povahy
•

•

Omezení užívání vody z obecního vodovodu pouze pro pití a hygienu do
31.8.2020

Schůzka se zástupci ČVUT
•

Proběhlo další kolo diskuze ohledně úpravy návsi a přilehlého okolí - zúčastnili
se starosta, místostarostka, Monika Bayerová a Milena Šimková, návrhy úprav
centra obce byly diskutovány, budou následovat další setkání

•

Pozemek fotbalového hřiště - od 17.6. v majetku TJ Sokol Hrusice

•

Oprava cest – byly opraveny komunikace na Hubačově, Na Hrádkách, na Vlčím Halíři a
Na Šmejkalce (Na Hrádkách a Vlčí Halíř - budou opraveny po deštích znovu)
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•

Výměna dvou sloupů veřejného osvětlení v ulici Pod kouty (Hrusice – Mirošovice)
•

•

Náklad necelých 50 tis. Kč, z toho cca 30 tis. Kč na pojišťovnu – byl odhalen viník

Nákup ojetého CAS pro SDH - v souladu s usnesením zastupitelstva obce bylo
zakoupeno ojeté vozidlo CAS LIAZ za 360.000 Kč. V minulosti sloužilo v učilišti
v Borovanech, následně u SDH Dolní Bukovsko

Důležité termíny:
•

Územní plán - opakované druhé slyšení 10. srpna 2020, MěÚ Říčany

•

Názvy ulic a rozvoj obchodu - oznámíme termín setkání prostřednictvím mobilního
rozhlasu a nástěnky (září)

•

Dotace - čekáme na vyhlášení výsledků dotace na obnovu dětského hřiště

Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Žádný dotaz nebyl vznesen.
5. Zpráva kontrolního a finančního výboru
Zpráva finančního výboru (Martina Procházková) – schůzka finančního výboru se konala
začátkem června, ještě před auditem, kvůli kontrole nápravy nedostatků z minulosti. Bylo
zjištěno, že ne všechny chyby byly napraveny. V zápisu ze schůzky jsou uvedeny velké
faktury, bylo vytčeno účtování dohadných položek a záloh. Stav na bankovních účtech byl
zkontrolován. Byla provedena inventura.
Zpráva kontrolního výboru (Tomáš Staněk) – 98 procent smluv v pořádku a napraveno,
nedohledány pouze smlouvy s ČEZ o věcném břemenu. Další kontrolní výbor plánován na
přelom srpna a září 2020.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se do diskuze
nepřihlásil.
Zastupitelstvo bere zprávy kontrolního a finančního výboru na vědomí.
6. Zpráva auditora
Celá zpráva auditora je zveřejněna na úřední desce obce.
Napravené nedostatky:
•

Zadávání veřejných zakázek

•

Účtování o pohledávkách (správní poplatky ze psů, komunální odpad)

•

Účtování ke dni účetního případu (pokladna)

•

Neschválení účetní závěrky obce a MŠ

•

Rozpočtová opatření

•

Neprovádění kontroly příspěvkové organizace (MŠ)

•

Nezpracování závěrečného účtu/nezveřejnění

•

Zřizovací listina MŠ
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Nedostatky a chyby nemající závažnost:
•

Inventarizační zpráva neobsahovala stanovené náležitosti

•

Obec nedodržela obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze

•

Inventurní soupisy neobsahovaly seznam příloh, informaci, zda se jednalo o inventuru
fyzickou, nebo dokladovou, okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury

•

Obec nesleduje na podrozvahovém účtu 909 majetek svěřený zřízené příspěvkové
organizaci do užívání

•

Obec neúčtovala k 31.12.2019 o opravných položkách k majetku zařazenému účtům
018 a 403.

•

Poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva nebylo provedeno v souladu se
zákonem

Nedostatky závažné:
•

Rozpočtové opatření č. 7 provedené ke dni 31.12.2019, schválené starostou obce na
základě zmocnění zastupitelstvem ze dne 10.12.2019, bylo zveřejněno dne 3.2.2020
(povinnost do 30 dnů).

•

Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se inventarizací
ověřuje stav majetku a závazků

•

Nenapraveno z předchozích období
•

Neúčtování k okamžiku účetního případu (prodej pozemků), v roce 2020 účtuje

Nedodržení obsahového vymezení v části C.1, C.2 a A.II.3 (chybí analytika, napravíme)
Předsedající dal prostor připomínkám a dotazům zastupitelů a občanů. Nikdo se do diskuze
nepřihlásil.
Zastupitelstvo obce bere zprávu auditora na vědomí.
7. Dotace – úhrada výdajů za žáky ZŠ Nerudova, Říčany
•

ZŠ Nerudova Říčany navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

•

Obec je ze zákona povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s
trvalým pobytem na svém území

•

ZŠ v Říčanech navštěvují tři žáci s trvalým pobytem v obci Hrusice

•

Náklad na jednoho žáka činní 4.386 Kč

Předsedající dal prostor připomínkám a dotazům zastupitelů a občanů. Nikdo další se do
diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu č. VS/00438/2020/OŠK
o poskytnutí dotace na úhradu výdajů za žáka ve 4. základní škole Nerudova Říčany,
příspěvková organizace
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/06/03 bylo schváleno.
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8. Dotace – hrusické spolky
•

Dotace za rok 2019 byly řádně vyúčtovány

•

Navýšení dotace u SDH a Myslivců o 5.000 Kč – dětský den

Předsedající požádal pana Miroslava Strnada o přiblížení požadavků SDH na dotaci.
P. Miroslav Strnad objasnil, který drobný majetek plánuje SDH z dotace pořídit – 2 stany,
lavice a stoly na akce SDH, lopatky, police a skříně na vybavení hasičárny. Irena Tesaříková
a David Čihák navrhli, aby vybavení na kulturní akce zakoupila obec z rozpočtu
a zapůjčovala podle potřeby spolkům. Monika Bayerová navrhla projednat dotaci pro SDH
na dalším zastupitelstvu, t.j. 14.7.2020. Miroslav Strnad dále oznámil záměr založit
žákovský oddíl a tím požadavek na zakoupení džberové stříkačky.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo další se do diskuze
nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s programem pro poskytování dotací neziskovým
organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hrusice schvaluje dotaci těmto spolkům:
• Myslivecký spolek Hrusice, dotaci ve výši 45 tis. Kč
• Ladův národopisný soubor z Hrusic, dotaci ve výši 16.800 Kč.
Zároveň v souladu s vyhlášeným programem pro poskytování dotací neziskovým
organizacím a spolkům schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv s výše uvedenými
spolky.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/06/04 bylo schváleno.
9. Souhlas s přijetím dotace
Obec obdržela rozhodnutí o poskytnutí dotace na protipovodňová opatření (bezdrátový
rozhlas, digitální povodňový plán, hlásič průtoku potoka). Bude vyhlášeno výběrové řízení.
Platba dotace je ex-post, peníze budou refundovány.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se do diskuze
nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s přijetím dotace z Operačního programu životního
prostředí 2014-2020, poskytnutou Ministerstvem životního prostředí, vedenou pod
evidenčním číslem 115D312040565, ve výši 1 257 200,67 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/06/05 bylo schváleno.
10. Prodej a nákup majetku obce
Prodej majetku obce:
•

Hasičské vozidlo Avia DA
•

•

Jediná nabídka ve výši 9.000 Kč – soukromá osoba

Hasičské vozidlo Liaz CAS 25 RTHP
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•

Nabídky
•

5.500 Kč – soukromá osoba

•

10.000 Kč – soukromá osoba, vzdělávání dětí

•

11.111 Kč – sbírka vozidel, začínající muzeum

•

22.600 Kč – soukromá osoba

•

40.000 Kč – začínající jednotka SDH Horní Bezděkov

•

46.500 Kč – soukromá osoba

Předsedající navrhl přijmout nabídku začínající jednotky SDH Horní Bezděkov a tímto
krokem ji tak podpořit.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. I. Tesaříková požádala, aby
důvod prodeje automobilu právě SDH Horní Bezděkov, byl uveden v usnesení. Nikdo další
se do diskuze nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s prodejem vozidla Avia DA za nabídnutou cenu
9.000 Kč, vozidlo Liaz CAS 25 RTHP prodává za cenu 40.000 Kč začínající jednotce SDH
Horní Bezděkov, či obci Horní Bezděkov, jako podporu pro činnost SDH.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/06/06 bylo schváleno.
Nákup příkopového ramena:
Příkopové rameno bylo málo používáno obcí Hlohovec, prodává jej za cenu 60.000 Kč.
Nové dle nabídky v ceně 241.879 Kč.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se do diskuze
nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s nákupem příkopového mulčovacího ramene
Agrimaster Green 320 T 80, rok výroby 2008 za cenu 60.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/06/07 bylo schváleno.
11. Účetní závěrka obce Hrusice za rok 2019
Obec musí schválit/neschválit účetní závěrku vždy do konce června. Závazné ukazatele
splněny, rozpočet obce 2019 je vykázán jako přebytkový, přebytek ve výši 3,8 mil. Kč.
Předsedající navrhl po konzultaci s auditorem závěrku schválit.
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů, nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje účetní závěrku obce Hrusice za rok 2019.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/06/08 bylo schváleno.
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12. Účetní závěrka příspěvkové organizace
•

Provedena kontrola ze strany zřizovatele

•

Stav finančních prostředků:

•

•

Bankovní účet: 198887056/0300 stav k 31.12.2019 – 17.782,36 Kč

•

Bankovní účet: 198886539/0300 stav k 31.12.2019 – 309.236,20 Kč

•

Pokladna: stav k 31.12.2019 - 8.104 Kč

Zisk - 35.552 Kč

Předsedající dal prostor připomínkám občanů a zastupitelů. Martina Procházková popsala
průběh kontroly. Byly zkontrolovány faktury, bankovní výpisy, některé účetní chyby budou
napraveny. Převážně vše v pořádku.
Irena Tesaříková požádala, o zpřesnění usnesení: „20 procent zisku bude převedeno do
fondu odměn“.
Nikdo další se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje účetní závěrku své příspěvkové organizace,
Mateřská škola Hrusice, za rok 2019. Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje rozdělení
zisku ve výši 35.552,48 Kč za rok 2019 takto: 80 % zisku bude převedeno do rezervního
fondu, 20 % zisku bude převedeno do fondu odměn.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/06/09 bylo schváleno.
13. Souhlas s výkonem práce zastupitele
Napravení chyby – zpráva auditora
•

V usnesení z minulého roku jako „odměna zastupiteli“

•

Usnesení neodůvodněno, neprobráno samostatným bodem

•

Odměna může být maximálně dvojnásobek odměny stanovené vyhláškou
(17.700 Kč)

•

Vrácení odměny  uzavření DPP

Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. David Čihák ohlásil střet
zájmů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb.,
Zákon o obcích, souhlasí se vznikem pracovně právního vztahu mezi obcí Hrusice
a členem zastupitelstva panem Davidem Čihákem. Smlouva bude uzavřena na období od
1.7.2020 do 31.8.2020.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1
Usnesení č. 20/06/10 bylo schváleno.
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14. Souhlas s podáním žádosti o dotaci, včasná příprava projektů
•

Studie napojení obce Hrusice na jiný zdroj vody (Želivka)
•

Termín do 18.12.2020

•

Cena cca 140 tis. Kč

•

Obec musí do dvou let projektově zastřešit

Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Nikdo se nepřihlásil.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s podáním žádosti o dotaci v rámci Programu 2020
pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory
včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP. V rámci žádosti o dotaci uplatní studii
proveditelnosti, Vodovod Hrusice – posílení zásobování pitnou vodou, zpracovanou
společností VRV a.s., prosinec 2019.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/06/11 bylo schváleno.
15. Diskuze
Miroslav Strnad – navrhl umístit do ulice Pod kouty dopravní značku Obytná zóna
Předsedající – obytná zóna snižuje rychlost na 20 km/h, zakazuje parkování (platí již nyní,
vychází ze zákona o provozu na pozemních komunikacích – při zastavení/stání musí
zůstat volný jízdní pruh v minimální šíři 3, m/jízdní pruh pro každý směr) dopravní značení
podléhá schválení Odboru dopravy.
Rozvinula se debata o komunikacích v Hrusicích, kde vzhledem k jejich šíři zákon
nepovoluje vozidlo zastavit a stát. Dále o nebezpečné rychlosti vozidel projíždějících ulicí i
Pod kouty, k Památníku atd.
Monika Bayerová – zeptala se na evidenci nájemních smluv, pronajaté pozemky
předsedající – v době pandemie proběhla na OÚ archivace, nalezeny některé smlouvy,
převážně bezúplatné, obec má nový software, všechny smlouvy nyní elektronicky vedeny
a sledovány. Do zářijového zasedání ZO připravíme smlouvy, které jsou uzavřeny dle jiného
nastavení, než je uzavírá současné zastupitelstvo.
16. Závěr
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 14. července 2020 od 18.30 hodin v budově
OÚ.
Zasedání zastupitelstva bylo předsedajícím ukončeno v 19.44 hodin.
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