Zápis č. 2/2022

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Hrusice,
konaného dne 15. března 2022, od 18:30 hodin
v budově obecního úřadu Hrusice, Ke Hřišti č. p. 142
1.

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Hrusice (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno
v 18:32 hodin starostou obce Petrem Sklenářem (dále jako „předsedající“).
Přítomni prezenčně: Petr Sklenář, Martina Procházková, Milena Šimková, Monika
Bayerová, Stanislav Lakosil, Pavel Musil a Tomáš Staněk. Jan Kopecký omluven pro
nemoc.
Distančně připojeni (aplikace MS Teams): David Čihák (od 18:40 hodin)
Předsedající schůze konstatoval, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno podle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích a že je přítomno 7 členů zastupitelstva (z celkového počtu devíti
členů zastupitelstva, David Čihák připojen od 18:40), 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.

Volba ověřovatelů zápisu
Předsedající navrhl ověřovateli zápisu paní Moniku Bayerovou a pana Stanislava Lakosila.
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
Stanislava Lakosila.
Výsledek hlasování pro ověřovatele zápisu: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/03/01 bylo schváleno.

4.

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 a způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Program navrhl doplnit o 3 body: bod č. 15. Žádost
o podporu Linky bezpečí, bod č. 19 Výstavba na pozemku parc.č.1189 a bod č.20
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje následující program zasedání:
1. Přivítání, kontrola účasti
2. Jmenování zapisovatele
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu jednání zastupitelstva obce
5. Zprávy z obce
6. Zpráva finančního výboru
7. Závěrečná zpráva auditora– kontrola hospodaření obce za rok 2021
8. Schválení zápisu do kroniky a odměna kronikáři
9. Darování části pozemku parc. č. 220/2 do majetku obce
10. Výzva k podání nabídek – pronájem obecního bytu č. 2
11. Poskytnutí finančního daru na pomoc Ukrajině
12. Žádost o poskytnutí daru – farní charita Mnichovice
13. Žádost o poskytnutí dotace – TJ Sokol Hrusice
14. Žádost o podporu Linky Bezpečí
15. Souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s obcí
Senohraby pro stavbu „Napojení na VDJ Peleška“
16. Souhlas s uzavřením smlouvy s nájemcem pozemku (Státní pozemkový úřad)
poz. parc. č. 264/12 v k. ú Senohraby pro stavbu „Napojení na VDJ Peleška“
17. Komunální vozidlo
18. Výstavba na pozemku parc. č. 1189 – dům pro seniory za fotbalovým hřištěm
19. Rozpočtové opatření, změna rozpočtu č. 1/2022
20. Diskuse
21. Závěr
Výsledek hlasování o programu: Pro 7 Proti 0 Zdrželi se 0
Usnesení č. 22/03/02 bylo schváleno.
5.

Zprávy z obce
Materiální sbírka pro uprchlíky z Ukrajiny 5.2.2022 – předsedající poděkoval dárcům za
štědrost, vybavení bylo předáno Farní charitě Mnichovice, potřební z našeho regionu si
mohou sami přijít vybrat oblečení, trvanlivé potraviny a hygienické prostředky.
Brigáda na úpravu ulice Josefa Lady v úseku bytovky-památník – brigáda proběhla 26.2.
za hojné účasti a podařilo se vyčistit nevzhledné náletové dřeviny podél ulice. Zbytek
dřevin zpracují zaměstnanci údržby obce. Předsedající poděkoval všem účastníkům.
Výměna občanských průkazů z důvodu zavedení uliční sítě – nutno provést do
31.3.2022, po tomto datumu skončí platnost OP.

2

Zápis č. 2/2022

Změna účetní – obec znovu pro nedostatečné výsledky vyměnila účetní – účetnictví
převzala firma Encrow
Žádost o dotaci na IT vybavení pro MŠ – žádost podána 14.3.2022, (tablety, laptop,
MagicBox – interaktivní tabule)
6.

Zpráva finančního výboru
Martina Procházková přednesla zprávu finančního výboru. Kontrola se konala 1.3.2022 ve
složení Martina Procházková a Jana Vančurová. Byl zkontrolován celý rok 2021. Dne
4.3.2022 proběhla kontrola účetnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Hrusice.
Všechny zprávy jsou na webu obce.
Zastupitelstvo obce Hrusice bere zprávu finančního výboru na vědomí.

7.

Závěrečná zpráva auditora – kontrola hospodaření obce za rok 2021
K zasedání se připojil zastupitel David Čihák (18:40 hod.).
Kontrola proběhla dne 8.3.2022 a dle zprávy auditora (odbor interního auditu a kontroly
Středočeského kraje) je výsledek „bez závad“ ve všech bodech. Předsedající poděkoval za
významnou pomoc Martině Procházkové, dále Lence Sirotkové a všem zastupitelům
včetně Ireny Tesaříkové. Celá zpráva je zveřejněna na webu obce – Zprávy o výsledku
hospodaření.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.

8.

Schválení zápisu do kroniky a odměna kronikáři
Dle požadavku zákona č.132/2006 Sb., Zákon o kronikách obcí, musí zastupitelstvo zápis
do kroniky schválit. Kronikáři, panu Martinu Hemelíkovi, bude vyplacena odměna ve výši
7.000 Kč/rok formou DPP.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice v souladu s ustanovením § 3 zákona č. 132/2006 Sb., Zákon
o kronikách obcí, souhlasí se zápisem kronikáře do kroniky obce Hrusice za rok 2021.
Zastupitelstvo obce Hrusice zároveň stanoví odměnu kronikáři ve výši 7.000 Kč/rok.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 22/03/03 bylo schváleno.

9.

Darování části pozemku parc. č. 220/2 do majetku obce
Komunikace, křižovatka ulic K Březině a Na Šmejkalce má nyní 9 vlastníků, kvůli údržbě
a přístupu k nemovitostem budou některé podíly převedeny do vlastnictví obce.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Paní
Milena Šimková se zeptala, zda je obec v kontaktu i s dalšími vlastníky. Předsedající tuto
informaci potvrdil.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice přijímá do svého vlastnictví podíly vlastnictví pozemku
parc. č. 220/2 od majitelů Redigováno, osobní údaje
, podíl 92/434, Redigováno, ,
osobní údaje
podíl 86/434 aRedigováno, osobní , podíl 15/434. V rámci darovací smlouvy bude
údaje
uvedeno, že v případě prodeje pozemku ze strany obec Hrusice mají původní majitelé
právo na zpětný bezúplatný převod. Náklady na zápis do katastru nemovitostí nese
obec Hrusice.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 22/03/04 bylo schváleno.
10. Výzva k podání nabídek – pronájem bytu
Oprava obecního bytu je téměř hotova, bude zveřejněna výzva na podání nabídek na
pronájem tohoto bytu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a občanům. Žádný
dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice, v souladu s ust. Čl. 2, odst. 2, písmene b), Pravidel
hospodaření s byty ve vlastnictví obce Hrusice, vydaných dne 13.4. 2021 pod č. usnesení
21/04/05, se usneslo zveřejnit návrh na pronájem bytu č. 1 o rozloze 71,92 m2, v
bytovém domě Ke Klášteru 73. Obecní úřad Hrusice zveřejní výzvu v souladu s výše
uvedenými Pravidly. Nejnižší nabídka 12.000 Kč bez energií.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 22/03/05 bylo schváleno.
11. Poskytnutí finančního daru na pomoc Ukrajině
Zastupitelstvo se rozhodlo finančním darem podpořit napadenou Ukrajinu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice se v rámci podpory napadené Ukrajině rozhodlo poskytnou
finanční dar ve výši 100.000 Kč (sto tisíc korun českých). Finanční dar bude poskytnut na
účet SOS Ukrajina – organizuje Člověk v tísni. Sbírkový účet: 0093209320/0300.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 22/03/06 bylo schváleno.
12. Žádost o poskytnutí daru – Farní charita Mnichovice
Farní charita Mnichovice požádala o příspěvek na koupi nůžkového stanu.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obec Hrusice souhlasí s poskytnutím finančního daru ve formě
veřejnoprávní smlouvy s Farní charitou Mnichovice, IČO 07238860 na pořízení stanu,
v hodnotě 50 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 7 Proti 0 Zdržel se 1 (Bayerová)
Usnesení č. 22/03/07 bylo schváleno.
13. Žádost o poskytnutí dotace – TJ Sokol Hrusice
TJ Sokol Hrusice si podala žádost o dotaci 170.000 Kč na zajištění provozu pro rok 2022.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Monika Bayerová se zeptala na vývoj žádosti o dotaci u NSA. Předseda Sokola
Jan Novák odpověděl, že dotace je stále v jednání, čeká se na schválení. Žádný další 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 Tělovýchovná
jednota Sokol Hrusice, z. s., ve výši 170 tis. Kč.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1 (Sklenář) Zdržel se 2 (Bayerová, Šimková)
Usnesení č. 22/03/08 bylo schváleno.
14. Žádost o podporu Linky bezpečí
Obec obdržela žádost o podporu Linky bezpečí, jejíž provoz podpořila již v minulých
letech.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
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 Zdržel se 0
Usnesení č. 22/03/09 bylo schváleno.
15. Souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti s obcí Senohraby
pro stavbu „Napojení na VDJ Peleška“
V souvislosti s plánem napojení obce na VDJ Peleška je třeba uzavřít smlouvu
o budoucích smlouvách.
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 budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti s obcí Senohraby týkající se pozemků parc. č. 230/5, 230/4, 230/3, 254/26,
477/1, 338/14, 541/7, 338/1, 498/2, 338/21, 473/12, 473/3, 28/2 a 524 v katastrálním
území Senohraby, ohledně uložení vodovodu. Obec Hrusice se zavazuje obci Senohraby
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poskytnout jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti ve výši 250 Kč/metr délky,
celkem tedy 274.675 Kč za 1.098,7 m. Obec Hrusice se zároveň zavazuje uvést případné
asfaltové povrchy do původního stavu. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti s obcí Senohraby je nedílnou součásti zápisu ze zasedání zastupitelstva
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 22/03/10 bylo schváleno.
16. Souhlas s uzavřením smlouvy s nájemcem pozemku (Státní pozemkový úřad) poz. parc.
č. 264/12 v k. ú Senohraby pro stavbu „Napojení na VDJ Peleška“
Obec uzavře smlouvu o podpachtu pozemku, který poslouží jako manipulační prostor pro
techniku při výstavbě.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí s uzavřením podpachtovní smlouvy s Richmond
Star Energy Investment, IČO 24731897, ohledně pozemku parc. č. 264/12 v k. ú.
Senohraby. Pachtovné je stanoveno na 4 Kč/měsíc/m2 bez DPH, celkem tedy 2.064
Kč/měsíc bez DPH. Návrh smlouvy o podpachtu pozemku je nedílnou součástí zápisu ze
zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 22/03/11 bylo schváleno.
17. Komunální vozidlo
Z důvodu časté poruchovosti současného komunálního vozidla je záměrem obce pořídit
nové s možným využitím dotace. Bude vyhlášeno výběrové řízení. Předpokládané náklady
ve výši 2,2 mil. Kč.
Zastupitelstvo bere informaci na vědomí.
18. Výstavba na pozemku parc. č. 1189
Majitel pozemku chce vybudovat dům pro seniory s kapacitou 80 lůžek + personál.
K projektu zatím není PD, předložena pouze studie. Vedení obce pokazuje na náročnost
objektu na vodu a likvidaci odpadních vod. Vybudování přístupové komunikace by mohlo
ovlivnit památné stromy v její blízkosti – posouzení v kompetenci orgánů ochrany
přírody.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Proběhla krátká debata, ve které bylo upřesněno, že investor byl
s připomínkami obce několikrát seznámen. Žádný další dotaz nebyl vznesen.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice souhlasí se záměrem vybudování komunikace na pozemku
parc.č. 2250 v k. ú. Hrusice pro plánovanou výstavbu domu seniorů. Tento souhlas se
týká pouze záměru výstavby komunikace, není souhlasem v rámci stavebního řízení pro
výstavbu komunikace, a tedy negarantuje souhlas s budoucí výstavbou komunikace ani
domova seniorů ze strany obce Hrusice ani orgánů státní správy.
Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 1 (Staněk) Zdržel se 2 (Lakosil, Procházková)
Usnesení č. 22/03/12 bylo schváleno.
19. Rozpočtové opatření, změna rozpočtu č. 1/2022
Dochází k úpravám z důvodu výdajů na údržbu vozidel SDH a plánovaných finančních
darů.
Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se zastupitelům a přítomným
občanům. Žádný dotaz nebyl vznesen
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hrusice schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022. Rozpočtové
opatření je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdržel se 0
Usnesení č. 22/03/13 bylo schváleno.
20. Diskuse
Občané z ulice Nad Brodem se zajímali o možnost připojení na kanalizaci. Předsedající
navrhl možnost setkání všech zájemců z lokality k diskusi nad možným řešením.
Dále se rozvinula debata nad situací na Návsi a parkováním v centru obce, které bude
v součinnosti s PČR a Odborem dopravy v Říčanech upraveno.
Žádný další dotaz nebyl vznesen.
21. Závěr
Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:38 hodin.
Další zasedání zastupitelstva obce je plánováno na 12.4.2022 od 18:30 hodin.
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Digitálně podepsal
Mgr. Petr Sklenář
Datum: 2022.03.25
09:39:36 +01'00'

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
uzavřená podle ustanovení § 1785 ve spojení s § 1257 a následujících zákona č.
89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění
Čl. I.
Smluvní strany

1.
Obec Senohraby
Se sídlem: Příčná 61, 251 66 Senohraby
IČO: 00240737
Zastoupená ing. Janou Svaškovou, starostkou obce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 4629201/0100
(dále jen „budoucí povinný“)
a

2.
Obec Hrusice
Se sídlem: Hrusice 142, 251 66 Hrusice
IČO: 00240222
Zastoupený: Mgr. Petrem Sklenářem, starostou obce
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 23510329/0800
(dále jen „budoucí oprávněný“)
obě strany též jako smluvní strany
Článek II.
Předmět smlouvy
1.
Vlastník pozemků, jako budoucí povinný ze služebnosti, prohlašuje, že je výlučným
vlastníkem pozemků parc. č. 230/5, 230/4, 230/3, 254/26, 477/1, 338/14, 541/7, 338/1,
498/2, 338/21, 473/12, 473/3, 28/2 a 524 v katastrálním území Senohraby (dále jen
„pozemky“). Předmětné pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Praha - východ v katastru nemovitostí pro uvedené k.ú. na LV č.
10001. Seznam předmětných pozemků je v Příloze č. 1
2.
Budoucí oprávněný má záměr vybudovat a provozovat na pozemku stavbu „Vodovod
Hrusice – připojení na VDJ Peleška“ (dále jen „stavba“). Rozsah a umístění stavby je
orientačně vyznačen v situačním výkresu širších vztahů a na snímcích katastrálních map,
které tvoří nedílnou součást této smlouvy a jsou označeny jako Příloha č. 2.
3.
Budoucí povinný, uděluje na základě této smlouvy budoucímu oprávněnému (jako
stavebníkovi) pro účely řízení či postupů prováděných stavebním úřadem a ve smyslu
ustanovení § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlas se stavbou. Tento souhlas se
budoucí povinný zavazuje při výzvě budoucího oprávněného vyznačit též na katastrálních
situacích příslušné projektové dokumentace.
Budoucí povinný souhlasí, aby stavba byla povolena jako trvalá.

Budoucí povinný souhlasí s tím, aby na základě této smlouvy budoucí oprávněný realizoval
stavbu na pozemcích a aby na tyto pozemky za účelem vlastní realizace stavby vstupovaly
osoby provádějící stavbu či kontrolující provádění stavby (tj. např. pracovníci úřadu,
projekční firmy, zhotovitele díla, technického dozoru a stavebního a vodohospodářského
úřadu apod.). Při realizaci stavby je budoucí oprávněný ze služebnosti povinen šetřit majetek
budoucího povinného a po jejím dokončení uvést pozemky do původního stavu.
Budoucí oprávněný se zavazuje, že stavba bude vybudována dle schválené projektové
dokumentace, se kterou bude mít možnost se budoucí povinný seznámit, a v souladu
s právními předpisy. V projektové dokumentaci bude trasa budoucího nového potrubí DN
100 souhlasit se situačním výkresem, který tvoří přílohu č.2 této smlouvy.
4.
Budoucí oprávněný ze služebnosti se zavazuje, že do 90 dnů ode dne nabytí účinků
kolaudačního souhlasu či nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí (či od uvedení stavby
do užívání dle požadavků právních předpisů), předloží budoucímu povinnému společně
s výzvou k uzavření smlouvy návrh smlouvy o zřízení služebnosti s náležitostmi dle článku
III. této smlouvy a geometrický plán, kterým bude služebnost zaměřena. Geometrický plán se
nesmí významně odchýlit od přílohy č. 2 této smlouvy, kde je zakreslen rozsah a umístění
stavby.
Budoucí povinný je povinen bez zbytečného odkladu po doručení výzvy a návrhu smlouvy se
všemi přílohami smlouvu o zřízení služebnosti uzavřít (podepsat všechna vyhotovení) a
předat vše budoucímu oprávněnému. To neplatí, pokud se trasa inženýrské sítě, pro kterou
má být zřízena služebnost, vyznačená v geometrickém plánu předloženém budoucím
oprávněným bude významně odchylovat od zákresu rozsahu a umístění stavby dle přílohy č.
2 této smlouvy.
Článek III.
Podstatné náležitosti Smlouvy o zřízení služebnosti
1.
Smluvní strany se dohodly, že smlouvou o zřízení služebnosti bude ve prospěch budoucího
oprávněného, jako vlastníka vodovodu, zřízena služebnost inženýrské sítě. Budoucí povinný
bude dle služebnosti povinen a) strpět zřízení a vedení vodovodu přes pozemky dle přílohy
č. 1, vč. existence ochranného pásma, jeho provozování a údržbu, b) zdržet se všeho, co
vede k ohrožení vodovodu a c) umožnit po předchozím písemném oznámení osobám
pověřeným vlastníkem či provozovatelem vodovodu vstup na pozemek po nezbytnou dobu a
v nutném rozsahu za účelem prohlídky nebo údržby vodovodu.
2.
Rozsah služebnosti bude určen geometrickým plánem, který na svůj náklad pořídí budoucí
oprávněný. Uvedený geometrický plán bude nedílnou součástí smlouvy o zřízení
služebnosti.
3.
Služebnost bude zřízena úplatně. Jednorázová úplata za zřízení služebnosti k pozemkům
bude stanovena dohodou smluvních stran, a to na částku 274 675 Kč. Tato je odvozena
ceny za 1 m ve výši 250 Kč a celkové délky dle Přílohy 1 098,7 m.
Úhradu provede budoucí oprávněný bankovním převodem do 30 dnů po podpisu smlouvy
o zřízení služebnosti na bankovní účet uvedený v článku I. této smlouvy.
4.
2

Správní poplatek za vklad práva odpovídajícího služebnosti do katastru nemovitostí uhradí
oprávněný ze služebnosti.
5.
Budoucí oprávněný ze služebnosti obec Hrusice se zavazuje umožnit budoucímu povinnému
ze služebnosti obci Senohraby bezplatně připoložení vodovodního řadu PE 100, SDR 11,
90x8,2 mm v délce cca 100 m v lokalitě U Tunelu, který je součástí akce „Vodovod
Senohraby – prodloužení řadu A2“. Obec Hrusice provede veškeré zemní práce pro oba
vodovody a obec Senohraby položí v souběhu část svého vodovodu. Tento souběh bude
zapracován do projektové dokumentace pro ÚR i SP akce „Vodovod Hrusice – připojení na
VDJ Peleška“, jejímž investorem je budoucí oprávněný obec Hrusice, a to v souladu
s projektovou dokumentací vypracovanou Ing. Petrem Datlem , AI č. 0003315 v lednu 2020.
6.
Budoucí oprávnění se zavazuje, že projektová dokumentace pro stavbu „Vodovod Hrusice –
připojení na VDJ Peleška“ bude obsahovat tento závazek: Vodovod Hrusice bude položen
na katastru obce Senohraby pokud možno do zeleného pásu vedle komunikace, aby nebyly
narušeny stávající asfaltové povrchy. V místech, kde to není možné, budou komunikace
uvedeny do původního stavu, asfaltové povrchy budou položeny nově vč. zalití spár.
7.
Služebnost bude sjednána na dobu neurčitou. V případě, že oprávněný ze služebnosti
převede předmětnou stavbu vodovodu uloženou v pozemku (jako služebné nemovitosti)
budoucího povinného ze služebnosti na jiného vlastníka, je oprávněný ze služebnosti
povinen do 30 dnů ode dne převodu tuto skutečnost, včetně kontaktních údajů nového
vlastníka, oznámit povinnému ze služebnosti. Změnou (spolu)vlastníka pozemku zůstává
služebnost nedotčena.
8.
Smluvní strany berou na vědomí, že právo odpovídající služebnosti nabude oprávněný dnem
vkladu práva s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrálního pracoviště Praha - západ.
Článek IV.
Povinnosti budoucího oprávněného ze služebnosti při zřízení, provozování a údržbě
stavby
1.
Součástí smlouvy o zřízení služebnosti bude též závazek budoucího oprávněného oznámit
budoucímu povinnému (vlastníkovi či spoluvlastníkovi pozemku) každý zásah a účel zásahu
na pozemku a závazek šetřit co nejvíce jeho majetek. Pokud v důsledku výstavby, údržby či
oprav stavby odpovídající smlouvě o zřízení služebnosti, případně i v důsledku nezaviněné
provozní závady, dojde ke vzniku škody na straně budoucího povinného, bude povinností
budoucího oprávněného zajistit nápravu či tuto škodu nahradit.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1.
Práva a povinnosti ve smlouvě blíže nespecifikovaná se řídí příslušnými ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2.
3

Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na třetí osoby; za tím účelem je
vlastník pozemku v případě převodu jeho vlastnického práva povinen učinit součástí smluv
taková ujednání, která nabyvatele zaváží stejně, jako je zavázán vlastník dle této smlouvy.
3.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 jsou určeny pro budoucího
oprávněného ze služebnosti a 2 pro budoucího povinného ze služebnosti.
4.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami. Podpisem této smlouvy jsou obě smluvní strany vázány a nemohou od ní
jednostranně odstoupit.
5.
Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami.
6.
Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je uzavírána po
vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy
(podpisy svých zástupců).
Přílohy Smlouvy:
Příloha č. 1 – Seznam dotčených pozemků
Příloha č. 2 - Výkres širších vztahů a zákres stavby do katastrálních map

V Senohrabech dne …………..…

za budoucího povinného ze služebnosti

…………………………………………….
Ing. Jana Svašková
Starostka obce Senohraby

V Hrusicích dne………………..

za budoucího oprávněného ze služebnosti

…………………………………………
Mgr. Petr Sklenář
starosta obce Senohraby
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Návrh rozpočtového opatření č. 1/2022
Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy
Par

Pol

Org

1335
Celkem za Par:
1012 2131
Celkem za Par: 1012
1037 2111
Celkem za Par: 1037
3111 2111
Celkem za Par: 3111
3349 2111
Celkem za Par: 3349
3639 2119
Celkem za Par: 3639
Příjmy celkem

Akce

N+Z+Uz

ZJ

Původní hodnota

Změna

0,00
0,00
0,00
0,00
200 000,00
200 000,00
32 000,00
32 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232 000,00

2 819,60
2 819,60
2 000,00
2 000,00
30 000,00
30 000,00
100 000,00
100 000,00
400,00
400,00
1 210,00
1 210,00
136 429,60

Po změně Název

Poznámka

2 819,60 Příjem z poplatku za odnětí pozemku
2 819,60
2 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
2 000,00 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
230 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
230 000,00 Celospolečenské funkce lesů
132 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
132 000,00 Mateřské školy
400,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
400,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
1 210,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
1 210,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
368 429,60
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Výdaje
Par

Pol

Org

3314 5136
Celkem za Par: 3314
3319 5021
Celkem za Par: 3319
3341 5169
Celkem za Par: 3341
3399 5194
Celkem za Par: 3399
3612 5164
3612 6121
Celkem za Par: 3612
3639 5169
3639 5424
Celkem za Par: 3639
3725 5169
Celkem za Par: 3725
4351 5169
Celkem za Par: 4351
5512 5137
5512 5139
5512 5156
5512 5169
Celkem za Par: 5512
6114 5021
Celkem za Par: 6114
6171 5021
6171 5229
6171 5321
Celkem za Par: 6171
6221 5194
Celkem za Par: 6221
Výdaje celkem

Akce

N+Z+Uz

98071

ZJ

Původní hodnota

Změna

3 500,00
3 500,00
7 000,00
7 000,00
15 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 500,00

3 500,00
3 500,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
20 000,00
300,00
300,00
40 000,00
500 000,00
540 000,00
7 260,00
5 000,00
12 260,00
50 000,00
50 000,00
5 968,20
5 968,20
325 000,00
40 000,00
15 000,00
50 000,00
430 000,00
10 000,00
10 000,00
25 000,00
25 000,00
12 728,00
62 728,00
100 000,00
100 000,00
1 244 756,20

Po změně Název

Poznámka

7 000,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
nákup knih
7 000,00 Činnosti knihovnické
17 000,00 Ostatní osobní výdaje
mzdy
17 000,00 Ostatní záležitosti kultury
35 000,00 Nákup ostatních služeb
Aktuální náklady-mobilní rozhlas, využití rádiových km
35 000,00 Rozhlas a televize
300,00 Výdaje na věcné dary
Dárkový balíček - jubileum
300,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
40 000,00 Nájemné
Rekonstukce obecního bytu- pronájem odvlhčovačů
500 000,00 Stavby
zálohy na stavební práce-obecní byt
540 000,00 Bytové hospodářství
7 260,00 Nákup ostatních služeb
faktura: zajištění služby a zkušební provoz Z-box 2021
5 000,00 Náhrady mezd a příspěvky v době
náhrady mezd v době nemoci
12 260,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
50 000,00 Nákup ostatních služeb
Svoz bioodpadu
50 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5 968,20 Nákup ostatních služeb
vypčtování pečovatelské služby za rok 2021
5 968,20 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
325 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nové vybavení hasičů- kombinézy, helmy.
40 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
Nákup materiálu, opravy
15 000,00 Pohonné hmoty a maziva
PHM hasiči - položka nebyla rozpočtována
50 000,00 Nákup ostatních služeb
kontrola budovy SDH
430 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
10 000,00 Ostatní osobní výdaje
mzdy
10 000,00 Volby do Parlamentu ČR
25 000,00 Ostatní osobní výdaje
Dohody - Staňková, Lakosilová
25 000,00 Ostatní neinvestiční transfery
Příspěvek na provoz hospice
12 728,00 Neinvestiční transfery obcím
Projednání přestupků-Město Říčany
62 728,00 Činnost místní správy
100 000,00 Výdaje na věcné dary
Příspvěvek - Člověk v tísni (Ukrajina)
100 000,00 Humanitární zahraniční pomoc přímá
1 270 256,20
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Financování
Par

Pol

Org

Akce

N+Z+Uz

ZJ

8115
Celkem za Par:
Financování celkem

Původní hodnota

Změna

15 562 000,00
15 562 000,00
15 562 000,00

1 108 326,60
1 108 326,60
1 108 326,60

Po změně Název

Poznámka

16 670 326,60 Změny stavu krátkodobých prostředků
16 670 326,60
16 670 326,60

Změna závazných ukazatelů
Příjmy
Původní

Změna

0000 XXXX XXX

Par

Pol

X

XXXXX XXXXX XXXXX

14 434 400,00

2 819,60

1012 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

0,00

2 000,00

1037 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

200 000,00

30 000,00

3111 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

32 000,00

100 000,00

3349 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

3 000,00

400,00

3639 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

93 000,00

1 210,00

14 762 400,00

136 429,60

Příjmy celkem

Nst Zdr

Uz

Org

Akce

Po změně Název
14 437 219,60 Bez paragrafu
2 000,00 Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
230 000,00 Celospolečenské funkce lesů
132 000,00 Mateřské školy
3 400,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
94 210,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
14 898 829,60
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Změna závazných ukazatelů
Výdaje
Par

Pol

Nst Zdr

Uz

Org

Původní

Změna

13 000,00

3 500,00

Akce

Po změně Název

3314 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

3319 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

7 000,00

10 000,00

17 000,00 Ostatní záležitosti kultury

3341 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

15 000,00

20 000,00

35 000,00 Rozhlas a televize

3399 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

175 000,00

300,00

3612 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

420 000,00

540 000,00

3639 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

691 000,00

12 260,00

3725 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

0,00

50 000,00

4351 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

0,00

5 968,20

5512 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

120 000,00

430 000,00

6114 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

0,00

10 000,00

6171 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

2 401 000,00

62 728,00

6221 XXXX XXX

X

XXXXX XXXXX XXXXX

0,00

100 000,00

3 842 000,00

1 244 756,20

Výdaje celkem

16 500,00 Činnosti knihovnické

175 300,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
960 000,00 Bytové hospodářství
703 260,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
50 000,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5 968,20 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
550 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
10 000,00 Volby do Parlamentu ČR
2 463 728,00 Činnost místní správy
100 000,00 Humanitární zahraniční pomoc přímá
5 086 756,20

Financování
Par

Pol

Nst Zdr

0000 8XXX XXX

X

Financování celkem

Uz

Org

Původní

Změna

13 381 100,00

1 108 326,60

14 489 426,60 FINANCOVÁNÍ

13 381 100,00

1 108 326,60

14 489 426,60

Akce

XXXXX XXXXX XXXXX

Po změně Název

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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:

Na zasedání dne:
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Zpracoval: Bc. Lenka Sirotková

dne: 15.03.2022
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