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ZÁPIS č. 26
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ

konaného v pondělí 30. srpna 2010

Zahájení:
Přítomni:

Omluveni:
Zapisovatel:
Ověřovatelé:
Občané:

v 18.00 hodin
pí. Milena Hájková, Ing. Jindřich Burger, pí. Petra Piskáčková, p. Ladislav
Čermák, p. Miloslav Mleziva, MUDr. Štěpán Mentberger, Ing. Arch. Markéta
Škodová, Ing. Pavel Komárek CSc.
p. Jaroslav Hanzlík (v práci)
pí. Petra Piskáčková
Ing. Pavel Komárek, p. Miloslav Mleziva
8 (viz. prezenční listina)

Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů OZ.
Starostka obce přivítala občany i zastupitele a v 18.00 hod. zahájila jednání zastupitelstva.
Zapisovatelem jednání jmenovala pí. Piskáčkovou, jako ověřovatele navrhla Ing. Komárka a p.
Mlezivu.
ZÁVĚR: Zapisovatelka i ověřovatelé byli schváleni.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Dotace od Středočeského kraje na rekonstrukci chodníků
2. Dotace od Středočeského kraje na vybudování polní cesty Hřebeč – Lidice (v k.ú. Hřebeč)
3. Závěrečný účet obce za r. 2009
4. Návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
5. Smlouvy o zániku věcných břemen a Smlouvy o zřízení věcných břemenech v k.ú. Hřebeč
a Kročehlavy (CPDP Shopping Mall Kladno, a.s)
6. Smlouva o zřízení věcného břemene (splašková kanalizace pro RD manž. Kovandových)
7. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen se společností ČEZ
Distribuce, a.s. (kabely v ul. Opletalova a Smetanova)
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Středočeským krajem (uložení
kabelů pro venkovní osvětlení v ul. 5. května).
9. Rozprava
ZÁVĚR: Program byl jednomyslně schválen.
1. Dotace od Středočeského kraje na rekonstrukci chodníků
Zastupitelstvo Středočeského kraje odsouhlasilo pro obec Hřebeč účelovou dotaci ze
Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst ve výši 500 000,- Kč na akci „Rekonstrukce chodníků
v obci“.
Pro její poskytnutí je nutný souhlas zastupitelů obce s přijetím dotace a podpisem smlouvy o
poskytnutí dotace.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím účelové dotace z rozpočtu Středočeského
kraje a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 500 000,- Kč na rekonstrukci chodníků
v obci.
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2. Dotace od Středočeského kraje na vybudování polní cesty Hřebeč – Lidice (v k.ú. Hřebeč)
Zastupitelstvo Středočeského kraje dále odsouhlasilo pro obec účelovou dotaci ze Středočeského
Fondu životního prostředí a zemědělství ve výši 500 000,- Kč na akci „Polní cesta Hřebeč Lidice“.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo souhlasí s přijetím účelové dotace z rozpočtu Středočeského
kraje a s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 500 000,- Kč na vybudování polní cesty
Hřebeč – Lidice.
3. Závěrečný účet obce za r. 2009
Ing. Burger seznámil zastupitele se závěrečným účtem obce (příjmy: 22 643 125,21 Kč, výdaje:
19 826 476,48 Kč) a se zprávou o výsledku kontroly hospodaření, která je součástí závěrečného
účtu obce. Kontrolu provedl Ing. Jaroslav Rajtora (firma AUDIT CORPORATION s.r.o) a
doporučil schválit závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření „BEZ
VÝHRAD“.
Celé znění závěrečného účtu i zprávy auditora je k nahlédnutí v kanceláři OÚ.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2 (p. Mleziva, Ing. Arch. Škodová)
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce
Hřebeč za rok 2009 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2009 „BEZ VÝHRAD“.
4. Návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
p. Čermák seznámil přítomné s návrhem vyhlášky (viz Příloha).
Po diskuzi a připomínkách zastupitelů a občanů (Ing. Burger, pí Bennett, p. Danda, pí Hájková)
navrhl p. Čermák odsouhlasit vyhlášku.
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 2 (pí Hájková, Ing. Burger)
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností.
5. Smlouvy o zániku věcných břemen a Smlouvy o zřízení věcných břemenech v k.ú. Hřebeč
a Kročehlavy (CPDP Shopping Mall Kladno, a.s)
Vzhledem ke změně majitele a pozemkové úpravě (změny v pozemcích) je nutné zrušit původní
smlouvy a schválit nové smlouvy o zřízení věcných břemen za dodržení všech ostatních
náležitostí (shodná cena apod.). Jedná se o věcné břemeno k pozemkům parc. č. 1566, parc. č.
1571 a parc. č. 1572 v k.ú. Hřebeč a pozemkům parc. č. 2885/1 a parc. č. 2880/17 v katastrálním
území Kročehlavy, spočívající v právu položení, údržby a oprav a v právu chůze a jízdy za účelem
kontroly, údržby a oprav kanalizačního řadu dešťové kanalizace pro obchodní centrum Kladno.
Hlasování o zrušení původních smluv o věcných břemenech : pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody mezi Obcí Hřebeč jako povinným a
společností CPDP Shopping Mall Kladno, a.s., IČ: 26504731, jako oprávněným, o zrušení
věcného břemene k pozemkům parc. č. 1566, parc. č. 1571 a parc. č. 1572 v katastrálním území
Hřebeč, obec Hřebeč, zřízeného na základě smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne
5.2.2009 mezi obcí Hřebeč jako povinným a společností CPDP Shopping Mall Kladno, a.s., IČ:
26504731, jako oprávněným, dle které byl vklad věcného břemene do katastru nemovitostí
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povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno,
pod č.j. V-1332/2009-203 s právními účinky vkladu ke dni 18.3.2009.
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření dohody mezi Obcí Hřebeč jako povinným a
společností CPDP Shopping Mall Kladno, a.s., IČ: 26504731, jako oprávněným, o zrušení
věcného břemene k pozemkům parc. č. 2885/1 a parc. č. 2880/17 v katastrálním území
Kročehlavy, obec Kladno, zřízeného na základě smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené
dne 5.2.2009 mezi obcí Hřebeč jako povinným a společností CPDP Shopping Mall Kladno, a.s.,
IČ: 26504731, jako oprávněným, dle které byl vklad věcného břemene do katastru nemovitostí
povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno,
pod č.j. V-1333/2009-203 s právními účinky vkladu ke dni 18.3.2009.
Hlasování o uzavření nových smluv o věcných břemenech : pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Hřebeč jako povinným a společností CPDP Shopping Mall Kladno, a.s., IČ: 26504731,
jako oprávněným, na základě které bude zřízeno k pozemkům parc. č. 1566, parc. č. 1571 a
parc. č. 1572 v katastrálním území Hřebeč, obec Hřebeč, za úplatu ve výši 21.180,- Kč věcné
břemeno spočívající v právu položení, údržby a oprav a v právu chůze a jízdy za účelem
kontroly, údržby a oprav kanalizačního řadu dešťové kanalizace v rozsahu dle geometrického
plánu č. 902-070/2008 zhotoveného společností All-Geo Praha s.r.o., který byl dne 28.4.2008
pod č. 71/08 potvrzen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Janem Jeklem a dne
12.6.2008 pod č. 530/08 odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kladno.
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Hřebeč jako povinným a společností CPDP Shopping Mall Kladno, a.s., IČ: 26504731,
jako oprávněným, na základě které bude zřízeno k pozemkům parc. č. 2885/1 a parc. č. 2880/17
v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, za úplatu ve výši 48.087,50 Kč věcné břemeno
spočívající v právu položení, údržby a oprav a v právu chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby
a oprav kanalizačního řadu dešťové kanalizace v rozsahu dle geometrického plánu č. 2254071/2008 zhotoveného společností All-Geo Praha s.r.o., který byl dne 26.5.2008 pod č. 70/08
potvrzen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Janem Jeklem a dne 12.6.2008
pod č. 529/08 odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště
Kladno.
6. Smlouva o zřízení věcného břemene (splašková kanalizace pro RD manž. Kovandových)
Potrubí pro napojení rodinného domu manž. Kovandových na splaškovou kanalizaci v ul. Lidická
bude uloženo do pozemků obce v ul. Na Tasově a dále do pozemků manž. Vilímových. Ti rovněž
se zřízením věcného břemene souhlasí.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Hřebeč a manž. Vilímovými jako povinnými a manž. Kovandovými jako oprávněnými, na
základě které bude zřízeno k obecním pozemkům parc. č. 341/3, 339/5, 337/2, 335/3 a 331/3
věcné břemeno spočívající v právu uložení splaškové kanalizace včetně zbudování
kanalizačních šachet přes zatížené pozemky.
7. Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen se společností ČEZ Distribuce,
a.s. (kabely v ul. Opletalova a Smetanova)
Pí starostka seznámila zastupitele se záměrem společnosti ČEZ Distribuce a obce Hřebeč uložit
kabely el. vedení v ul. Opletalova a Smetanova do země.
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Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo schvaluje:
a) uzavření smlouvy č. IE-12-6001903/101 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Hřebeč jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, na základě
které bude zřízeno k pozemkům parc. č. 973, 943/1, 974/1, 670/4 a 1046 v k.ú. Hřebeč věcné
břemeno spočívající v právu umístění, zřízení a provozování pojistkových skříní a kabelového
vedení NN,
b) uzavření smlouvy č. IE-12-6001903/102 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Hřebeč jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, na základě
které bude zřízeno k pozemku parc. č. 670/4 v k.ú. Hřebeč věcné břemeno spočívající v právu
umístění, zřízení a provozování kabelového vedení NN,
c) uzavření smlouvy č. IE-12-6001903/103 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Hřebeč jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, na základě
které bude zřízeno k pozemku parc. č. 1046 v k.ú. Hřebeč věcné břemeno spočívající v právu
umístění, zřízení a provozování kabelového vedení NN a přípojkové skříně.
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Středočeským krajem (uložení
kabelů pro venkovní osvětlení v ul. 5. května)
V ul. 5. května bude rovněž provedena rekonstrukce el. vedení a kabely budou uloženy do země.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene mezi Středočeským krajem jako povinným a Obcí Hřebeč jako oprávněným,
na základě které bude zřízeno k pozemkům povinného parc. č. 713/6 a 713/11 věcné břemeno
spočívající v právu zřídit a provozovat kabely veřejného osvětlení v ul. 5. května.
9. Rozprava
9.1. Ing. Burger – Seznámil přítomné se žádostí manž. Dvořákových o odprodej části pozemku
parc. č. 867/1. Jedná se o část, kterou mají manž. Dvořákovi v současné době v pronájmu a kterou
udržují. Žádost byla zveřejněna na úřední desce od 12. 8. do 30. 8. 2010.
Zastupitelé navrhují odložit projednání prodeje do příštího zasedání OZ po upřesnění podmínek
prodeje.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o žádosti manželů Dvořákových o odprodej
části pozemku parc. č. 867/1 na příští zasedání OZ.
9.2. Dále Ing. Burger informoval o žádosti p. Sláška o souhlas s již stojící stavbou zastřešeného
posezení a skladu nářadí na obecním pozemku 1106/1 u restauraci „Na hřišti“. Navrhuje
rozhodnutí a posouzení až po konzultaci s odborem výstavby Magistrátu města Kladna.
Sl. Slášková – Již jsme na stavebním úřadě byli, a proto jsme podali žádost na obec.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (p. Čermák)
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo odkládá rozhodnutí o žádosti p. Sláška o výstavbu venkovního
zastřešeného posezení a skladu nářadí na pozemku parc. č. 1106/1 na příští zasedání OZ.
9.3. p. Čermák seznámil přítomné s anonymní stížností na občerstvení p. Papeže na „Panelovce“
a s žádostí anonymu o zveřejnění odpovědi na úřední desce.
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pí Piskáčková – Záležitost jsme projednali s p. Papežem a upozornili ho na povolené činnosti dle
územního plánu v údolní nivě a doporučili mu obrátit se na příslušné odbory Magistrátu města
Kladna.
p. Čermák – Navrhl, aby obecní zastupitelstvo odpovědi na anonymní podněty na veřejné desce
nezveřejňovalo.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, že obec nebude reagovat zveřejněním odpovědi
na anonymní stížnost na občerstvení p. Papeže na „Panelovce“ na úřední desce.
9.4. pí Bennett – Navrhuje dát zákaz vjezdu na Panelovku.
pí Hájková - Požádáme o posouzení odbor dopravy Magistrátu města Kladna a Dopravní
inspektorát. Přestože se jedná o obecní majetek, je nutný jejich souhlas s umístěním dopravních
značek.
9.5. p. Mleziva – Upozornil na propadlou komunikaci (zámková dlažba) v ul. Polní .
pí Hájková – Již se na opravu nevztahuje záruka. K poškození došlo jeřábem, který přivezl
dřevostavbu.
Ing. Burger – Navrhuje prozatímní bezpečnostní opatření, než se dostaví další RD, např. reflexní
barvou na komunikaci.
pí Piskáčková – Ale po dokončení výstavby v této lokalitě je nutno vyřešit.
9.6. p. Čermák – Jaká je situace s opravou komunikací v lokalitě Na Zabitém.
pí Hájková – Jednali jsme s firmami (EVT Svitavy, AZ TRADE Kladno) a bylo přislíbeno, že
dojde k opravě ještě letos.
9.7. pí Bennett – Upozornila na stav překladiště stavebního materiálu u Čamrdy. Např. dnes se
tam pohyboval bagr. Vznesla dotaz, zda se bude vztahovat vyhláška o nočním klidu i na hlučný
provoz firem pracujících v obci.
pí Hájková – O stavební činnosti bagru nám nebylo nic hlášeno, s firmou provádějící rekonstrukci
ulic Nová a Husova také nebylo žádné přeložení materiálu domluveno. Ověříme, zda se nejednalo
o bagr, zajišťující pročištění potoka a rybníka.
9.8. p. Pácal – Dle sdělení pí ředitelky není možné v současné době využívat zázemí záhrady pro
činnost MŠ. Děti chodí na náměstí a je z toho zneklidněn.
pí Hájková – Zatím mají zahradu k dispozici, trávu sekají údržbáři obce. Máme podanou žádost o
dotaci na stavební úpravy ve školce, škole i tělocvičně včetně realizace zázemí. Kromě zahrady u
školky je možné využívat další prostory v obci (náměstí, dětské hřiště, fotbalové hřiště). Za
provoz školky zodpovídá ředitelka MŠ.
ZÁVĚR: Obecní zastupitelsko bere na vědomí připomínky občanů vznesené v rozpravě.

Zapsala:

Petra Piskáčková

………………………………………….

Ověřili:

Ing. Pavel Komárek

………………………………………….

Miloslav Mleziva

………………………………………….
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USNESENÍ č. 26
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ

konaného v pondělí 30. srpna 2010
ZASTUPITELÉ OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
a) schvalují:
1. Zapisovatelkou pí. Petru Piskáčkovou, ověřovateli zápisu Ing. Pavla Komárka a p. Miloslava
Mlezivu.
2. Navržený program jednání.
3. Celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Hřebeč za rok 2009 včetně zprávy auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 „BEZ VÝHRAD“.
4. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností.
5. Uzavření dohody mezi Obcí Hřebeč jako povinným a společností CPDP Shopping Mall
Kladno, a.s., IČ: 26504731, jako oprávněným, o zrušení věcného břemene k pozemkům parc.
č. 1566, parc. č. 1571 a parc. č. 1572 v katastrálním území Hřebeč, obec Hřebeč, zřízeného na
základě smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 5.2.2009 mezi obcí Hřebeč jako
povinným a společností CPDP Shopping Mall Kladno, a.s., IČ: 26504731, jako oprávněným,
dle které byl vklad věcného břemene do katastru nemovitostí povolen rozhodnutím
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, pod č.j. V1332/2009-203 s právními účinky vkladu ke dni 18.3.2009.
6. Uzavření dohody mezi Obcí Hřebeč jako povinným a společností CPDP Shopping Mall
Kladno, a.s., IČ: 26504731, jako oprávněným, o zrušení věcného břemene k pozemkům parc.
č. 2885/1 a parc. č. 2880/17 v katastrálním území Kročehlavy, obec Kladno, zřízeného na
základě smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dne 5.2.2009 mezi obcí Hřebeč jako
povinným a společností CPDP Shopping Mall Kladno, a.s., IČ: 26504731, jako oprávněným,
dle které byl vklad věcného břemene do katastru nemovitostí povolen rozhodnutím
Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, pod č.j. V1333/2009-203 s právními účinky vkladu ke dni 18.3.2009.
7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Hřebeč jako povinným a společností
CPDP Shopping Mall Kladno, a.s., IČ: 26504731, jako oprávněným, na základě které bude
zřízeno k pozemkům parc. č. 1566, parc. č. 1571 a parc. č. 1572 v katastrálním území Hřebeč,
obec Hřebeč, za úplatu ve výši 21.180,- Kč věcné břemeno spočívající v právu položení,
údržby a oprav a v právu chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav kanalizačního řadu
dešťové kanalizace v rozsahu dle geometrického plánu č. 902-070/2008 zhotoveného
společností All-Geo Praha s.r.o., který byl dne 28.4.2008 pod č. 71/08 potvrzen úředně
oprávněným zeměměřickým inženýrem Ing. Janem Jeklem a dne 12.6.2008 pod č. 530/08
odsouhlasen Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.
8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Hřebeč jako povinným a společností
CPDP Shopping Mall Kladno, a.s., IČ: 26504731, jako oprávněným, na základě které bude
zřízeno k pozemkům parc. č. 2885/1 a parc. č. 2880/17 v katastrálním území Kročehlavy, obec
Kladno, za úplatu ve výši 48.087,50 Kč věcné břemeno spočívající v právu položení, údržby a
oprav a v právu chůze a jízdy za účelem kontroly, údržby a oprav kanalizačního řadu dešťové
kanalizace v rozsahu dle geometrického plánu č. 2254-071/2008 zhotoveného společností AllGeo Praha s.r.o., který byl dne 26.5.2008 pod č. 70/08 potvrzen úředně oprávněným
zeměměřickým inženýrem Ing. Janem Jeklem a dne 12.6.2008 pod č. 529/08 odsouhlasen
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.
9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Hřebeč a manž. Vilímovými jako
povinnými a manž. Kovandovými jako oprávněnými, na základě které bude zřízeno
k obecním pozemkům parc. č. 341/3, 339/5, 337/2, 335/3 a 331/3 věcné břemeno spočívající

Tento zápis je anonymizovaný
v právu uložení splaškové kanalizace včetně zbudování kanalizačních šachet přes zatížené
pozemky.
10. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Středočeským krajem
jako povinným a Obcí Hřebeč jako oprávněným, na základě které bude zřízeno k pozemkům
povinného parc. č. 713/6 a 713/11 věcné břemeno spočívající v právu zřídit a provozovat
kabely veřejného osvětlení v ul. 5. května.
11. Uzavření smlouvy č. IE-12-6001903/101 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Hřebeč jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, na základě
které bude zřízeno k pozemkům parc. č. 973, 943/1, 974/1, 670/4 a 1046 v k.ú. Hřebeč věcné
břemeno spočívající v právu umístění, zřízení a provozování pojistkových skříní a kabelového
vedení NN.
12. Uzavření smlouvy č. IE-12-6001903/102 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Hřebeč jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, na základě
které bude zřízeno k pozemku parc. č. 670/4 v k.ú. Hřebeč věcné břemeno spočívající v právu
umístění, zřízení a provozování kabelového vedení NN.
13. Uzavření smlouvy č. IE-12-6001903/103 o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Hřebeč jako povinným a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněným, na základě
které bude zřízeno k pozemku parc. č. 1046 v k.ú. Hřebeč věcné břemeno spočívající v právu
umístění, zřízení a provozování kabelového vedení NN a přípojkové skříně.
b) souhlasí:
1. S přijetím účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje a s uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 500 000,- Kč na rekonstrukci chodníků v obci.
2. S přijetím účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje a s uzavřením smlouvy o poskytnutí
dotace ve výši 500 000,- Kč na vybudování polní cesty Hřebeč – Lidice.
3. S tím, že obec nebude reagovat zveřejněním odpovědi na anonymní stížnost na občerstvení p.
Papeže na „Panelovce“ na úřední desce.
c) odkládají:
1. Rozhodnutí o žádosti manželů Dvořákových o odprodej části pozemku parc. č. 867/1 na příští
zasedání OZ.
2. Rozhodnutí o žádosti p. Sláška o výstavbu venkovního zastřešeného posezení a skladu nářadí
na pozemku parc. č. 1106/1 na příští zasedání OZ.
d) berou na vědomí:
1. Připomínky občanů vznesené v rozpravě.

……………………………
Ing. Jindřich Burger
místostarosta obce

……………………………
Milena Hájková
starostka obce

