Zápis č. 6/2020

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 14. července 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, Tomáš Staněk, Martina
Procházková, Milena Šimková, Monika Bayerová. Irena Tesaříková pro nemoc omluvena.
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 paní
Milenu Šimkovou a pana 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. 20/07/01 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 doplnit program o bod č.6 – Změna rozpočtu, rozpočtové opatření č.02/2020.
Ivana Plechatá navrhla zařadit bod č. 7 - Souhlas s podáním žádosti o dotaci nadace ČEZ.
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) Závěrečný účet obce Hrusice za rok 2019
5) Dotace pro SDH Hrusice
6) Změna rozpočtu, rozpočtové opatření č. 02/2020
7) Souhlas s podáním žádosti o dotaci - Nadace ČEZ
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8) Ostatní
9) Diskuze
10) Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/07/02 bylo schváleno.
4. Závěrečný účet obce Hrusice za rok 2019
Předsedající seznámil zastupitele a přítomné občany s návrhem závěrečného účtu včetně
zprávy auditora. Závěrečný účet byl v souladu se zákonem řádně vyvěšen na úřední desce,
způsobem umožňujícím dálkový přístup a byl k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.
Stav k 31.12.2019: příjmy byly oproti schválenému rozpočtu přeplněny o 5 %, výdaje byly
na 73 %. Obec doplácí úvěr za kanalizaci, zbývá doplatit 6,4 mil. Kč. Stav na bankovních
účtech: běžný účet 14,3 mil. Kč, účet ČNB 5,1 mil. Kč, pokladna 7 tis. Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.
Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje Závěrečný účet obce Hrusice se všemi přílohami
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2019 s výhradou, jelikož:
• 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
• 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
• Inventarizační rozdíly nebyly vyúčtovány do účetního období, za které se
inventarizací ověřuje stav majetku a závazků
• Nenapraveno z předchozích období
• Obec neúčtovala k okamžiku účetního případu (prodej pozemků)
• Obec nedodržela obsahového vymezení v části C.1, C.2 a A.II.3 (chybí analytika)
Zastupitelstvo obce Hrusice ukládá starostovi nápravu těchto nedostatků
• Obsahové vymezení, sledování majetku na podrozvahovém účtu do 30.9.2020
• Inventarizační rozdíly a věci související do 31.12.2020
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/07/03 bylo schváleno.
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5. Dotace pro SDH Hrusice
Předsedající seznámil přítomné s podáním žádosti o dotaci ze strany SDH Hrusice ve výši
45 tis. Kč a konstatoval, že SDH Hrusice splnilo všechny požadavky pro poskytnutí dotace.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným občanům.
Proběhla debata o nákupu stanu a pivních setů, zda toto vybavení nakoupí SDH
z poskytnuté dotace nebo jej zakoupí obec do svého vlastnictví. Z diskuze vyplynulo, že jej
nakoupí obec a požadavek SDH bude tak snížen o tuto částku na 30 tis. Kč. Další připomínky
nebyly vzneseny.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s programem pro poskytování dotací neziskovým
organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hrusice schvaluje dotaci SDH Hrusice ve výši
30.000 Kč. Zároveň v souladu s vyhlášeným programem pro poskytování dotací
neziskovým organizacím a spolkům schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s výše
uvedeným spolkem.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/07/04 bylo schváleno.
6. Změna rozpočtu, rozpočtové opatření č. 02/2020
Předsedající seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření, které je nedílnou
součástí zápisu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, schvaluje změnu rozpočtu, rozpočtové
opatření č. 02/2020.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/07/05 bylo schváleno.
7. Souhlas s podáním žádosti o dotaci - Nadace ČEZ
Ivana Plechatá seznámila přítomné se záměrem požádat o dotaci na výsadbu cca 40
ovocných stromů na „bývalé skládce“ cestou od sokolovny k Hubačovskému rybníku (poz.
parc. č. 1285).
Předsedající dal prostor připomínkám zastupitelů a občanů. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výsadbu stromů
Nadaci ČEZ a to v maximální výši 100 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/07/06 bylo schváleno.
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8. Ostatní
Dotace na rekonstrukci dětského hřiště
•

Obec získala dotaci na obnovu dětského hřiště před OÚ ve výši 407.633 Kč (celkové
náklady 582.333 Kč – 70 %)

•

Nominace výběrové komise – Ivana Plechatá, David Čihák, Monika Bayerová, Petr
Popule

Změna prodeje CAS RTHP
•

SDH Horní Bezděkov odstoupilo od koupi, vozidlo prodáno dalšímu zájemci
(nejvyšší nabídce za 46.500 Kč).

Územní plán
•

Druhé opakované veřejné projednání dne 10. srpna od 15 hod. MěÚ Říčany

•

Z tohoto důvodu bude v pondělí 10. srpna obecní úřad uzavřen

Zastupitelstvo bere na vědomí.
9. Diskuze
M. Bayerová – zeptala se na stav vody v průběhu léta
předsedající – zatím v pořádku, bez nutnosti závozu
předsedající – obdrželi jsme souhlas s vybudováním kanalizační přípojky pro OÚ,
očekáváme územní rozhodnutí na vybudování osvětlení do Hrušova
M. Šimková – upozornila na ničení lesů jezdci na čtyřkolkách
P. Bína – zeptal se na stav přípravy protipovodňových opatření
předsedající – dotaci jsme obdrželi, následující den se koná schůzka s firmou
P. Bína – zeptal se, jak to bude s prořezáváním a údržbou stromů v obci
p. místostarostka – objednáno odborné ošetření stromů na konec léta
Dále proběhla debata o nutnosti opravy a odvodnění některých komunikací v obci.
10. Závěr
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 8. září 2020 od 18.30 hodin v budově OÚ.
Zasedání zastupitelstva bylo předsedajícím ukončeno v 19.40 hodin.
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Zapsala:

Lenka Sirotková_____________________________________________

Ověřili:
Milena Šimková ____________________________________________

David Čihák _____________________________________________

Digitálně
podepsal Mgr.
Petr Sklenář
Datum:
2020.07.22
15:55:32 +02'00'

Starosta:

Petr Sklenář________________________________________________

Místostarosta:

Ivana Plechatá______________________________________________

V Hrusicích dne 21.7.2020
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Obec Hrusice, IČO 00240222

KEO4 1.7.2 UR006

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 2/2020
Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy
Par

Pol

Org

N+Z+Uz

Akce

4222
Celkem za Par:
Příjmy celkem

ZJ

Původní hodnota

Změna

0,00
0,00
0,00

757 000,00
757 000,00
757 000,00

00812

Po změně Název
757 000,00 Investiční přijaté transfery od krajů
757 000,00
757 000,00

Výdaje
Par

Pol

Org

N+Z+Uz

Akce

ZJ

Původní hodnota

Změna

45 000,00
45 000,00
349 000,00
349 000,00
60 000,00
60 000,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
554 000,00

47 000,00
47 000,00
250 000,00
250 000,00
40 000,00
40 000,00
360 000,00
360 000,00
60 000,00
60 000,00
757 000,00

3399 5169
Celkem za Par: 3399
3723 5169
Celkem za Par: 3723
3745 5169
Celkem za Par: 3745
5512 6123
Celkem za Par: 5512
6320 5163
Celkem za Par: 6320
Výdaje celkem

Po změně Název
92 000,00 Nákup ostatních služeb
92 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a
599 000,00 Nákup ostatních služeb
599 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných
100 000,00 Nákup ostatních služeb
100 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
460 000,00 Dopravní prostředky
460 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
60 000,00 Služby peněžních ústavů
60 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované
1 311 000,00

Změna závazných ukazatelů
Příjmy
Par

Pol

Org

Akce

0000 XXXX XXXXX XXXXX
Příjmy celkem

Původní

Změna

Po změně Název

12 701 500,00

757 000,00

13 458 500,00 Bez paragrafu

12 701 500,00

757 000,00

13 458 500,00

Výdaje
Původní

Změna

3399 XXXX XXXXX XXXXX

Par

Pol

71 000,00

47 000,00

3723 XXXX XXXXX XXXXX

350 000,00

250 000,00

3745 XXXX XXXXX XXXXX

165 000,00

40 000,00

5512 XXXX XXXXX XXXXX

175 000,00

360 000,00

535 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část

6320 XXXX XXXXX XXXXX

0,00

60 000,00

60 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované

761 000,00

757 000,00

Org

Akce

Výdaje celkem

Po změně Název
118 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.
600 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než
205 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

1 518 000,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému
opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi
ukazateli).
Schváleno usnesením:
Zpracoval: Benešová Dana

Na zasedání dne:
dne: 08.07.2020
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