Zápis č. 4/2021

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 11. května 2021, 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 18:31 hodin starostou obce Petrem Sklenářem (dále jako „předsedající“).
Přítomni prezenčně: Petr Sklenář, Ivana Plechatá, David Čihák, Jan Kopecký, Tomáš
Staněk, Martina Procházková, Milena Šimková, Monika Bayerová, Pavel Musil.
Distančně připojeni (aplikace MS Teams): 0
Předsedající schůze konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno podle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích a 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.
Předsedající na úvod sdělil, že průběh zastupitelstva je nahráván pro účely zápisu. Uvedl,
že zasedání zastupitelstva je vysíláno on-line prostřednictvím Microsoft Teams a je
možné se k němu připojit i tímto způsobem.
2. Určení zapisovatele
Předsedající jmenoval zapisovatelem Lenku Sirotkovou.
3. Informace o rezignaci na mandát člena zastupitelstva
Předsedající oznámil, že dne 22.04.2021 obdržel rezignaci Ireny Tesaříkové na mandát
zastupitele. Tímto dnem tak Ireně Tesaříkové mandát zastupitele zanikl (ust. § 55 odst. 2
písmene B zákona č. 491/2001 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev obcí). Následně dne
23.04.2021 vznikl mandát náhradníkovi ze stejné kandidátní listiny v pořadí určeném dle
výsledků voleb (ust. § 56 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., zákon o volbách do
zastupitelstev obcí), kterým je pan Pavel Musil.
4. Slib nového člena zastupitelstva
Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval nově přítomného člena
zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil nově
přítomného člena zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má
za následek zánik mandátu (ust. § 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění). Složení slibu proběhlo tak, že
předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích.
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu obce Hrusice a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky“. Následně vyzval nově přítomného člena zastupitelstva ke složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a k podpisu na připraveném archu (příloha č. 2).
Pan Pavel Musil složil slib řádně, tedy neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
5. Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu paní Moniku Bayerovou a pana Davida Čiháka.
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Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice určuje ověřovateli zápisu paní Moniku Bayerovou a pana
Davida Čiháka.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/05/01 bylo schváleno.
6. 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
navrhl pozměnit v bodě číslo 10 o jiné číslo pozemku, kde bude věcné břemeno užito.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje následující program zasedání:
1. Přivítání, kontrola účasti
2. Jmenování zapisovatele
3. Informace o rezignaci na mandát člena zastupitelstva
4. Slib nové člena zastupitelstva
5. Volba ověřovatelů zápisu
6. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
7. Informace z obce
8. Zpráva kontrolního výboru
9. Schválení dodavatele projektové dokumentace na připojení vodovodu VDJ
Peleška-VDJ Hrusice
10. Souhlas se zřízením věcného břemene na pozemku parc. č. 2278/1
v k. ú. Hrusice
11. Souhlas se zřízením věcného břemene na pozemku parc. č. 1587/1 a 1649/1
v k. ú. Hrusice
12. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hrusice, Ladův národopisný soubor
13. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hrusice, Tenisový klub Hrušov
14. Diskuse
15. Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/04/02 bylo schváleno.
7. Zprávy z obce
•

•

Dotace na mobiliář SZIF, skrze MAS Říčansko (schválena ZO 13.10.2020)
o Probíhá oslovování dodavatelů
o Celkem 140.000 Kč
o Dotace 112.000 Kč
Čerpání dotace – Revitalizace ohradní zdi kolem kostela
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•
•
•
•
•
•
•

o Proběhla kontrola z kraje, čerpání v pořádku
o Dokument zveřejněn na stránkách obce
Odvolání proti pokutě bylo zamítnuto (nevyvěšené rozpočtové opatření)
o Text zveřejněn na stránkách obce
o Pokuta 4 tis. Kč uhrazena a vymožena
Dotace na výstavbu hasičské zbrojnice
o Nebudeme žádat, jelikož cena kolem 11 mil. Kč s dotací 50 % je pro obec
nevýhodná
Příprava na revitalizaci dětského hřiště
o Demontáž od 15.4.2021
o Otevření dle smlouvy na konci června
Digitální povodňový plán
o VRV zpracovává, předložení do 06/2021
Územní plán
o Projednání on-line proběhlo 5. 5. 2021 od 15.00 hod. Nyní běží lhůta pro
připomínky (do 13.5.2021)
Náhradní ubytování pro obyvatele stodoly
o Oslovili jsme vlastníky „prázdných chat“
Plán ulic zveřejněn na stránkách obce

8. Zpráva kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru pan Tomáš Staněk představil zastupitelům zprávu
o kontrole plnění usnesení zastupitelstva. Konstatoval, že z 95 % je vše v pořádku.
Zpráva kontrolního výboru je zveřejněna na stránkách obce.
Předsedající doplnil, že smlouva na darování pozemku parc. č. 136/1 byla 3.5.2021 již
také podepsána.
Zastupitelstvo bere informace na vědomí.
9. Schválení dodavatele PD na připojení VDJ Peleška-VDJ Hrusice
Předsedající seznámil zastupitele s výsledky výběrové komise. Obec obdržela celkem pět
nabídek. Všechny nabídky splnily formální zadání a vyhrála tak nabídka s nejnižší cenou,
tedy nabídka od společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení (dotace):
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s výběrem dodavatele na zpracování projektové
dokumentace vodovodního připojení VDJ Peleška – VDJ Hrusice a vyhlašuje vítězem
veřejné zakázky „Vodovod Hrusice – připojení na VDJ Peleška, projekční a inženýrská
činnost“ společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., IČO 471 16 901.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/05/03 bylo schváleno.
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10. Souhlas se zřízením věcného břemene na pozemku parc. č. 2278/1 v k. ú. Hrusice
Předsedající představil zastupitelům žádost o zřízení věcného břemene. Jedná se
o vzdušné vedení NN v délce cca 6 m nad pozemkem parc. č. 2278/1 v majetku obce
Hrusice. Jednorázové plnění za zřízení věcného břemene je 1.000 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035. č. Hrusice NN-č.p.
49 IZ-12-6002398/VB/1.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 21/05/04 bylo schváleno.
11. Souhlas se zřízením věcného břemene na pozemku parc. č. 1587/1 a 1649/1
v k. ú. Hrusice
Předsedající představil zastupitelům žádost o zřízení věcného břemene. Jedná se
o vzdušné vedení v délce cca 9 m VN a 62 m NN. Jednorázové plnění za zřízení věcného
břemene je 1.000 Kč.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 247 29 035 a dohodu
o umístění stavby č. Hrusice VN, DTS č.k. 1570/2 dem. PY_5266 IZ-12-6002452/VB/2.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č.21/05/05 bylo schváleno.
12. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hrusice, Ladův národopisný soubor
Poskytnutá dotace ve výši 16.800 Kč v roce 2020 byla řádně vyúčtována. Nevyčerpané
prostředky ve výši 776 Kč byly vráceny obci.
Spolek v letošním roce žádá o neinvestiční příspěvek ve výši 10.000 Kč, který by pokryl
náklady na dětské soustředění.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s programem pro poskytování dotací neziskovým
organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hrusice schvaluje dotaci spolku Ladův
národopisný soubor z Hrusic, z. s., IČO 021 97 821 ve výši 10.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 21/05/06 bylo schváleno.
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13. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hrusice, Tenisový klub Hrušov
Tenisový klub Hrušov nikdy obec o dotaci nežádal. Nyní žádá o poskytnutí dotace ve výši
15.000 Kč. Dotace by z části pokryla rekonstrukci kurtu č.1, který byl vybudován
v sedmdesátých letech minulého století a minulý rok byl ještě silně poškozen spadlým
stromem.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Před hlasováním upozornila paní Ivana Plechatá na střet zájmů, a to s ohledem na aktivní
členství rodinného příslušníka.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s programem pro poskytování dotací neziskovým
organizacím a spolkům z rozpočtu obce Hrusice schvaluje dotaci spolku TKH Tenisový
klub Hrušov, z. s., IČO 437 50 966 ve výši 15.000 Kč.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 1 (Plechatá)
Usnesení č. 21/05/07 bylo schváleno.
14. Diskuse
Místostarostka Ivana Plechatá se dotázala zastupitelů, kdo by měl zájem být ve výběrové
komisi pro akci „ošetření památných stromů“. Přihlásili se pan Jan Kopecký a pan Tomáš
Staněk. Třetím v komisi bude arboristka paní Ing. Martina Součková.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Paní Kulhánková – dotaz na ošetření stromu a opravu ruční pumpy u budovy č.p. 73.
Předsedající slíbil nápravu ohledně kontroly stromů a opravu ruční pumpy.
Paní Kobrlová – dotaz, jak to bude s dotací pro TJ Sokol s ohledem na probíhající kontrolu
v Národní sportovní agentuře.
Předsedající – dotace a půjčka je navázána na poskytnutí dotace ze strany NSA. Pokud
dotace nebude přiznána, nedojde k plnění ani ze strany obce.
Plán kulturních akcí:

•

5. června - dětský den
v červnu, v rámci otevření dětského hřiště, vítání občánků před OÚ, je nutné, aby
se rodiče přihlásili
26. června – Potlach na Prašivce

•

14. srpna – Letní kino (Bezva ženská na krku)

•
•

Závěr
Další zasedání zastupitelstva obce se bude konat s ohledem na nutnost schválení
závěrečného účtu (před projednáním musí být 15 dnů zveřejněn) 8. nebo 15. června 2021
od 18.30 hodin.
Zasedání zastupitelstva bylo předsedajícím ukončeno v 19.11 hodin.
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