Zápis č. 8/2020

Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 13. října 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 místostarostkou obce Ivanou Plechatou (dále jako „předsedající“).
Přítomni fyzicky:

Ivana Plechatá, David Čihák, Jan Kopecký, Tomáš Staněk,
Martina Procházková, Irena Tesaříková, Monika Bayerová.
Přítomen distančně:
Petr Sklenář
Omluvena:
Milena Šimková.
Předsedající schůze konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva + 1 starosta obce
distančně (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 sdělila, že průběh zastupitelstva je nahráván pro účely zápisu.
Konstatovala dále, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích.
Předsedající jmenovala zapisovatelem Lenku Sirotkovou a navrhla ověřovateli zápisu paní
Irenu Tesaříkovou a pana Jana Kopeckého.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice volí ověřovateli zápisu Irenu Tesaříkovou a Jana Kopeckého.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/10/01 bylo schváleno.
3. Schválení programu zastupitelstva
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou
členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Předsedající
navrhla doplnit program o bod 16 – Škodní událost.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen. Předsedající dala 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) Informace z obce
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5) Informace o udělení pokuty obci Hrusice na základě správního řízení vedeným
krajským úřadem Středočeského kraje
6) Přijetí dotace od MAS Říčansko, úprava veřejných prostranství
7) Výběr dodavatele protipovodňová opatření v obci „digitální rozhlas“
8) Výběr dodavatele protipovodňová opatření v obci „digitální povodňový plán“
9) Výběr dodavatele „revitalizace dětského hřiště“
10) Pronájem části obecního pozemku parc. č. 507/4
11) Zadání zpracování projektové dokumentace výstavba vodovodního zařízení,
napojení na vodojem Peleška
12) Darování pozemků obci parc. č. 349/1-2, 347/10-11,346/3-4 a 352/2
13) Dotace lesní cesty (Vlčí halíř)
14) Pronájem bytu č. 4
15) Žádost občana o projednání záležitosti ve věci platby za komunální odpad
16) Škodní událost
17) Ostatní
18) Diskuse
19) Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/10/02 bylo schváleno.
4. Informace z obce
•

Územní plán - čekáme na zpracování ze strany odboru územního plánování (v úterý
13.10. mělo proběhnout ještě jednání na územním plánování – neproběhlo, zřejmě
z důvodu současné epidemiologické situace)

•

Změna účetní - od 1.10.2020 nastupuje nová paní účetní

•

Proběhlo setkání s občany na téma veřejná prostranství, ulice a obchod - děkujeme
všem občanům, kteří se setkání zúčastnili a zejména za jejich názory a připomínky
k názvům ulic i fungování obchůdku. Zástupci ČVÚT zpracovávají návrhy.

•

Oplocení hřbitova – práce začínají již 14.10., mělo by být dokončeno do „Dušiček“.
Náklady činí cca 135 tis. Kč

•

Hluk z dálnice - evidujeme stížnosti na hluk z dálnice po její rekonstrukci, starosta
vznesl podnět na hygienu, před kolaudací stavby bude provedeno měření

•

Dílčí přezkoumání hospodaření za rok 2020 proběhne 11.11.2020 v 8.00 hod.

2

Zápis č. 8/2020

5. Správní řízení, rozhodnutí
•

Informace o zahájení správního řízení na ZO 8.9.2020
o Obec porušila v roce 2018 v osmi případech Zákon o rozpočtových pravidlech
o Maximální možná pokuta 1 mil. Kč

•

Obci Hrusice udělena celková pokuta 11.000 Kč
o 10.000 Kč pokuta
o 1.000 Kč náklady

•

Polehčující okolnosti
o K přestupkům došlo za působení předchozího vedení obce, přičemž do té
doby byla obec kontrolována soukromým auditorem s výsledkem „bez závad“.

•

Přitěžující okolnosti
o Přestupky jako takové se staly tak, jak jsou popsány ve výroku a došlo tak
k porušení zákona o rozpočtových pravidlech v osmi případech. (…) Není zcela
na místě bagatelizovat kontrolou vytýkané nedostatky, kterými je chráněný
zájem porušován.

Zastupitelstvo obce Hrusice bere informaci na vědomí.
6. Přijetí dotace MAS Říčansko
•

Zastupitelstvo odsouhlasilo podání žádosti
o o dotaci na úpravu veřejných prostranství (lavičky, koše, informační tabule…)
o o dotaci na vytvoření územního plánu

•

Obec formálně obdržela dotaci na úpravu veřejných prostranství

Zastupitelstvo obce bere tento bod na vědomí.
7. Výběr dodavatele protipovodňová opatření v obci „digitální rozhlas“
Obec na základě rozhodnutí o přidělení dotace vyhlásila výběrové řízení na dodavatele
a na doporučení hodnotící komise souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností
Empemont.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezí obcí Hrusice a společností Empemont s.r.o.
IČO 277 721 79 na zhotovení protipovodňových opatření v obci Hrusice formou dodávky
a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení na jednotný systém
varování a informování v rámci projektu reg. č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011176.
Celková cena za dílo je ve výši 1.487.682,90 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/10/03 bylo schváleno.
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8. Výběr dodavatele protipovodňová opatření v obci „digitální povodňový plán“
Obec na základě rozhodnutí o přidělení dotace vyhlásila výběrové řízení na dodavatele
a na doporučení hodnotící komise souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezí obcí Hrusice a společností Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s., IČO 471 19 901 na zhotovení protipovodňových opatření v obci
Hrusice formou dodávky zpracování digitálního povodňového plánu obce Hrusice
v rámci projektu reg. č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_125/0011176. Celková cena za dílo je ve
výši 145.200 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/10/04 bylo schváleno.
9. Výběr dodavatele „revitalizace dětského hřiště“
Obec na základě rozhodnutí o přidělení dotace vyhlásila výběrové řízení na dodavatele a
na doporučení hodnotící komise souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností LUNA
PROGRESS.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice na základě rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezí obcí Hrusice a společností LUNA PROGRESS,
s.r.o., IČO 280 80 602 na dodávku a instalaci herních v rámci projektu „Revitalizace
dětského hřiště v obci Hrusice“ reg. č. 117D8210H5364. Celková cena za dílo je ve výši
448.375 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/10/05 bylo schváleno.
10. Zadání zpracování projektové dokumentace výstavba vodovodního zařízení, napojení
na vodojem Peleška
Ve čtvrtek 8.10.2020 proběhla schůzka v Benešově se zástupci Dobrovolného svazku
obcí (DSO) Javorník
o DSO Javorník svolá radu regionu, aby se dohodla, zdali otevřete svazek pro
vstup dalším obcím
o „Vstupní“ poplatek dle objednaných litrů/sekundu (1,32 mil. Kč)
o Možné výhody


Hlavní přívod ve vlastnictví DSO včetně projekčních prací



Silný partner v zádech, DSO, jehož členem je i Město Benešov

Zastupitelstvo obce Hrusice bere informaci na vědomí.
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11. Darování pozemků obci parc. č. 349/1-2, 347/10-11,346/3-4 a 352/2
Na pozemcích se nachází místní komunikace k novým stavebním pozemkům, vlastnictví
obce nutné kvůli údržbě.
Vlastnící: Redigováno, osobní údaje
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s přijetím pozemků parc. č. 349/1-2, 347/1011,346/3-4 a 352/2 v k. ú. Hrusice do vlastnictví obce Hrusice. Převodem budou zároveň
vymazána věcná břemena práva jízdy a chůze. Náklady na zápis do katastru
nemovitostí nese obec Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/10/06 bylo schváleno.
12. Dotace lesní cesty (Vlčí halíř)
Máme zpracovanou PD k pokračování lesní cesty v oblasti Vlčího Halíře. Mnichovice
rozšiřují cestu na svém území a chtějí, abychom se připojili. Podmínkou je vlastnictví lesa
v zájmové oblasti. Dotace ve výši 90 %. Celkové náklady 1,5 mil. Kč.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace na
rekonstrukci lesní cesty v oblasti Vlčí Halíř, v rámci dotačního titulu ze Státního
zemědělského intervenčního fondu (SZIF).
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/10/07 bylo schváleno.
13. Pronájem bytu č.4
Obec má prázdnou bytovou jednotku č. 4 v domě č.p.73. Výměnu oken není možné
realizovatelná do konce roku 2020. Obecní úřad eviduje 6 zájemců.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s pronájmem bytu č. 4 o velikosti 51,7 m2 za 60 Kč
m2 za měsíc bez služeb a energií, paní Markétě Heroutové.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/10/08 bylo schváleno.
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14. Žádost občana o projednání záležitosti ve věci platby za komunální odpad
Vlastník nemovitosti pan Jan Čmola žádá o prominutí poplatku za odpad a to z důvodů, že
do chaty jezdí jen aby udržoval pozemek, jelikož je chata neobyvatelná.
Zákon o odpadech a vyhláška obce stanoví, že poplatníkem je každá fyzická osoba, při
jejíž činnosti vzniká komunální odpad, kdy plátcem poplatku je vlastník nemovitosti.
Při udržování pozemku vzniká komunální odpad, poplatek tak nelze odpustit.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice projednalo žádost pana Jana Čmoly, vlastníka nemovitosti
Redigová . Ustanovení povinnosti uhradit poplatek v souladu s vyhláškou obce Hrusice
no osobní
č. 4/2019 zůstává v platnosti. Poplatek musí být uhrazen.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/10/09 bylo schváleno.
15. Škodní událost
Dne 27.7.2020 došlo ke škodní události způsobené obecním traktorem. Byl poškozen plot
a zastřešení bazénu. Zastřešení dle posudku nelze opravit. Událost byla nahlášena na
pojišťovnu. Celková škoda je ve výši 197.758 Kč.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům.
Monika Bayerová se zeptala na míru poškození plotu. Petr Sklenář odpověděl, že plot byl
opraven obcí.
Monika Bayerová se dále zeptala, zda bude žádáno o proplacení škody pojišťovnou. Petr
Sklenář tuto informaci potvrdil, škoda je registrována.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s platbou faktury za způsobenou škodu ve výši
197.758 Kč za výměnu zastřešení bazénu na pozemku parc. č. 2282/22 a st. parc. č. 7/2
v k. ú. Hrusice. Způsobenou škodu obec uplatňuje u pojišťovny v rámci pojištění
odpovědnosti z provozu motorového vozidla. Tímto rozhodnutím zplnomocňuje
starostu ke všem záležitostem ohledně vyřízení škodní události.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/10/10 bylo schváleno.
16. Pronájem části obecního pozemku parc. č. 507/4
Některé pozemky v obci byly v minulosti pronajaty bez smlouvy. Mezi pozemky pronajaté
bezúplatně patří i pozemek č. 507/4, pronajatý paní Jaroslavě Johanovské. Záměr
pronájmu pozemku byl v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon
o obcích, řádně zveřejněn.
Před hlasováním dala předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s pronájmem části obecního pozemku parc.
č. 507/4 v k. ú. Hrusice, jedná se o část, která přímo sousedící s pozemkem parc.
č. 516/9 v k. ú. Hrusice, o rozloze cca 105 m2 paní Jaroslavě Johanovské, Redigováno,
osobní údaje
, za cenu 1Kč/m2 za měsíc.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 20/10/11 bylo schváleno.
17. Ostatní
18. Diskuze
Pan Jiřička - připomněl svůj zájem o pronájem obecního pozemku vedle své nemovitosti
Petr Sklenář – se omluvil za opomenutí projednání, bod bude zařazen na další zasedání
zastupitelstva
Pan Kutina – zeptal se na řešení opravy povrchu komunikace po opravě uzavíracího
ventilu na vodovodním řádu
Petr Sklenář – oprava je zadána, čeká se na suché počasí
Další dotazy nebyly vzneseny.
19. Závěr
Příští zasedání zastupitelstva se bude konat 10. listopadu 2020 od 18.30 hodin v budově
OÚ.
Zasedání zastupitelstva bylo předsedající ukončeno v 19.25 hodin.
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