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ZÁPIS č. 24
z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Hřebeč
konaného v pondělí 19. dubna 2010
Zahájení:
Přítomni:

v 19.00 hod.
pí. Milena Hájková, Ing. Jindřich Burger, pí. Petra Piskáčková, p. Ladislav
Čermák, Ing. Pavel Komárek CSc., Ing. arch. Markéta Škodová, p. Jaroslav
Hanzlík, p. Miloslav Mleziva, MUDr. Štěpán Mentberger
Zapisovatel: pí. Petra Piskáčková
Ověřovatelé: Ing. Burger, p. Mleziva
Občané:
5 (viz. prezenční listina)
Obecní zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina členů OZ.
Starostka přivítala všechny přítomné a zahájila jednání OZ. Zapisovatelem dnešního jednání
jmenovala pí. Piskáčkovou, jako ověřovatele navrhla Ing. Burgera a p. Mlezivu.
ZÁVĚR: Zapisovatelka i ověřovatelé byli schváleni.
Navržený program:
1) Kontrola usnesení
2) Zpráva o činnosti
3) Smlouvy o věcných břemenech
a) FVE Peklov s.r.o. – ing. Fedová (kabely)
b) HDU s.r.o. Peklov – p. Hašek (kabely)
c) RWE GasNet s.r.o.
d) Meritum s.r.o., ing. Trejbal, MUDr. Adamcová, Elektroštika s.r.o. (inž. sítě)
4) Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Šrámkova
5) Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství
6) Schválení žádostí o dotace
7) Výměna kontejnerů na tříděný odpad
8) Rozprava
ZÁVĚR: Program byl jednomyslně schválen .
1. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení provedl Ing. Burger.
Ing. Burger - Značka 6 tun v ul. Opletalova a její dodržování.
p. Čermák – Jednání na SÚS a ČSAD – máme udělat statistiku provozu a poté podat oficiální
žádost.
pí. Hájková:
– Uložení el. kabelů do země v ul. Opletalova bude provedeno podvrtem.
– Rekonstrukce silnice Hřebeč – Buštěhrad – pouze částečné opravy po zimě.
– Přechod pro chodce do Školské ulice – opraveno.

ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z předchozího veřejného
zasedání.
2. Zpráva o činnosti
Pí. Hájková seznámila přítomné s nejdůležitějšími příjmy a výdaji obce za období únor a březen
2010.
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Nejdůležitější příjmy za období ÚNOR - BŘEZEN 2010
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti
pol. 1111
Daň z příjmu fyz. osob z podnikání
pol. 1112
Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů
pol. 1113
Daň z příjmu právnických osob
pol. 1121
Daň z přidané hodnoty
pol. 1211
Neinvestiční dotace od Střed.kraje
pol. 4112
Obzor cz. – prodej pozemku
EKO-KOM
CELKEM

Kč
305 957,00
21 792,00
24 903,00
463 901,00
810 973,00
113 520,00
5 000 000,00
44 771,00
6 785 817,00

Nejdůležitější výdaje za období ÚNOR – BŘEZEN 2010
Dotace ZŠ záloha – duben – srpen 2010
Dotace MŠ záloha – březen + doplatek 2/2010
ZŠ – dotace na dovybavení kuchyně
Úklid sněhu
Posypová sůl
Zpracování žádosti o dotaci ulic Nová a Husova
Projektová dokumentace – přístavba ZŠ, MŠ, tělocvičny
Oprava tiskárny a kopírky
Příspěvek na okna čp.272
Policie Stehelčeves
Splátka půjčky SFŽP + úrok (za 1.Q 2010)
Kladenské noviny (článek o obci)
Hasiči – ochranné prostředky
KEO – udržovací poplatek r. 2010
Voda Peklov
Žací stroj
Vysavač na listí (tenisové kurty)
Vysavač na listí OLEO pro údržbu
Příspěvek na tombolu ples ZŠ
Štěrk do ulic a chodníků
CELKEM

Kč
500 000,00
71 256,00
25 000,00
24 960,00
36 720,00
21 600,00
439 891,00
8 712,00
2 700,00
14 397,00
261 250,00
2 700,00
30 732,00
9 120,00
45 082,00
72 000,00
2 218,00
8 360,00
5 000,00
2 957,00
1 584 655,00

ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace o činnosti a finančních příjmech a
výdajích za uplynulé období.
3. Smlouvy o věcných břemenech
A) FVE Peklov s.r.o. – ing. Fedová
Ing. Fedová požádala o souhlas s uložením el. kabelů včetně příslušenství do obecních pozemků
1587 a 1777 pro rozšíření již odsouhlasené el. přípojky pro fotovoltaickou elektrárnu.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s FVE Peklov s.r.o. pro uložení elektropřípojky včetně příslušenství do
obecních pozemků obce parc. č. 1587 a 1777.
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B) HDU s.r.o., Peklov – p. Ilja Hašek
Společnost HDU s.r.o. požádala o souhlas s uložením el. kabelů včetně příslušenství pro
fotovoltaickou elektrárnu do obecních pozemků 1587 a 1777.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene s HDU s.r.o. pro uložení elektropřípojky včetně příslušenství do obecních
pozemků obce parc. č. 1587 a 1777.
C) RWE GasNet s.r.o.
Smlouva o věcném břemenu – realizace stavby plynárenského zařízení pro 47 RD v lokalitě za
Zdravotním střediskem – uložení plynovodu do obecního pozemku parc. č. 887/1.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se
společností RWE GasNet s.r.o. pro uložení plynovodu pro 47 RD (lokalita za ZS) do obecního
pozemku parc. č. 887/1.
D) Meritum s.r.o., ing. Trejbal, MUDr. Adamcová, Elektroštika s.r.o.
Investoři předložili smlouvu o zřízení věcného břemene práva vedení, údržby a opravy
vodovodního a kanalizačního řadu pro 47 RD k pozemku parc. č. 887/1.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene vedení,
údržbu a opravy vodovodního a kanalizačního řadu pro 47 RD k pozemku parc. č. 887/1 ve
prospěch majitele vodovodního a kanalizačního řadu.
4. Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Šrámkova a Vrchlického
pí. Hájková – Vzhledem k tomu, že na parkovišti u ul. Vrchlického dochází k trestné činnosti
(vykrádání aut apod.), žádají občané z lokality Na Zabitém o rozšíření veřejného osvětlení v této
části. Zatím v rozpočtu obce není.
Ing. Burger, p. Čermák, Ing. Komárek – Nechat zpracovat projekt na rozšíření veřejného osvětlení
včetně ocenění, a to každou ul. zvlášť i dohromady – co by bylo výhodnější. Vyzvat opět občany
k finanční spoluúčasti včetně části ul. Vrchlického. Teprve poté zařadit do rozpočtu obce.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo souhlasí s vypracováním rozpočtu na veřejné osvětlení v ul.
Šrámkova a Vrchlického, a to po jednotlivých ulicích i dohromady.
5. Obecně závazná vyhláška o pohybu psů na veřejném prostranství
Ing. Burger – Seznámil přítomné s návrhem vyhlášky – nutno řešit i z hlediska ochrany zvířat
(zastupitelé dostali vyhlášku k prostudování předem).
p. Hanzlík – Požadavek na zapracování odkazu na myslivecký zákon.
p. Šebek – souhlas s pobíháním na soukromých pozemcích?
Pí. Hájková – Vyznačeny pouze obecní pozemky.
Pí. Hájková – Zastupitelé předloží připomínky k vyhlášce do 26. dubna 2010.
Ing. Bouma – Navrhuji specifikovat sportoviště, hřiště …
Ing. Komárek – Vyznačit do mapy jako součást vyhlášky.
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí termín 26. 4. 2010 pro předložení připomínek a
podnětů k návrhu obecně závazné vyhlášky o pohybu psů na veřejném prostranství.
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6. Schválení podání žádostí o dotace
Pí. Hájková – Obec má zájem o rozšíření zeleně v obci, proto se vytypovávají místa vhodná
k ozelenění z dotace (80 % dotace, zbytek hradí obec).
Obec má vydané stavební povolení na akci „Přístavbu ZŠ a MŠ, rozšíření tělocvičny“.
Ing. Burger – Je požadováno usnesení OZ o žádostech o dotace.
Přístavba ZŠ,MŠ, TV ……. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Škodová)
Ozelenění obce …………... Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádostí o dotaci na ozelenění obce a na akci
Přístavba ZŠ a MŠ, rozšíření tělocvičny.
7. Výměna kontejnerů na tříděný odpad
Proběhla diskuze zastupitelů (pí. Hájková, p. Mleziva, Ing. Burger, Ing. Škodová, Ing. Komárek)
o výměně a likvidaci starých kontejnerů.
Hlasování: pro 8, proti 1 (Ing. Burger), zdržel se 0
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo schvaluje vyřazení kontejnerů s dolním výsypem z majetku obce
a jejich nahrazení kontejnery s horním výsypem, které budou v pronájmu od svozové firmy.
8. Rozprava
pí. Hájková – Informovala o poskytnutí dotace ve výši cca 13 mil. Kč na výstavbu podporovaného
bydlení (od Ministerstva pro místní rozvoj ČR).
Pí. Hájková – jednosměrka ve Školské ulici v jednání.
Veřejné osvětlení:
 Obec obdržela žádosti o rozšíření veřejného osvětlení – pan Kraus (ul. Kladenská), manž.
Knězů (ul. Jánská).
pí. Hájková – Po konzultaci s firmou Votava (osvětlení) posoudíme vhodnost a potřebnost
osvětlení.
 pí. Hájková – Osvětlení v ul. Kladenská (u Velců) – Je nutné přidat jednu lampu VO na
stávající sloup v místě, kde by bylo potřebné vybudovat chodník.
pí. Hájková – Informace o velkokapacitních kontejnerech – budou přistaveny v květnu.
Ing. Burger – uvažovat o dotaci na sběrný dvůr
Pí. Hájková – Obec zatím posuzuje zavedení 1 velkokapacitního kontejneru, který by byl na trvalo
umístěn do dvora Domu služeb.
Pí. Hájková – dotaz občanů na kurty – možnost úpravy na nohejbal, volejbal – k posouzení Ing.
Burger + MUDr. Mentberger
p. Čermák – Upozornil na nutnost opravit povrch v ul. Šrámkova po firmě AZ TRADE, na
poškozený rošt u vjezdu do lokality a na uspořádání kontejnerů v jejich lokalitě.
Pí. Hájková bude kontaktovat firmu AZ TRADE.
Pí. Piskáčková – prověří možnost opravy roštu.
Pí. Hájková – Byla objednána likvidace bolševníku.
Ing. Škodová – Požaduje informovat občany o postřiku.
p. Hanzlík – Kdo uklízí škarpy?
pí. Hájková - Obec uklízí uvnitř obce (od cedule k ceduli), SÚS provádí úklid mimo obec (za
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cedulemi).
Ing. Burger – Navrhuje vyzvat majitele pozemku „na špičce“ k úklidu (Lesy ČR)
Pí. Klicmanová – Upozornila na značku 6 tun v ul. 28. října. Jezdí zde těžší auta. Žádá o lepší a
častější dohled policie. V jiných obcích je klid, proč to nejde u nás? Dále upozornila na
vypadávání elektřiny v lokalitě u náměstí Draha.
Pí. Hájková:
– Upozorníme policii, aby prováděla častější kontrolu.
– Bude nová trafostanice i kabeláž. Rekonstrukce elektro nyní již probíhá.
p. Šebek, p. Voldráb – Komunikace na Buštěhrad je ve špatném stavu.
p. Voldráb doporučuje oslovit ČSAD a další přepravce, případně i město Buštěhrad, o spoluúčast
na žádosti Středočeskému kraji o úpravu silnice.
Pí. Strnadová – Velký provoz aut v ul. Školská – špatné parkování.
p. Voldráb – Navrhuje parkování v ulici Krátká - v kopci proti škole.
pí. Hájková, Ing. Burger – Prověříme možnosti parkování v letním období.
Pí. Piskáčková – Žádá o posílení kontejnerů na hřbitově o svátcích (Vánoce, Velikonoce)
ZÁVĚR: Obecní zastupitelstvo bere na vědomí připomínky občanů vznesené v rozpravě.

Zapsala:

Petra Piskáčková

………………………………………..

Ověřili:

Ing. Jindřich Burger

………………………………………..

Miloslav Mleziva

………………………………………..
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USNESENÍ č. 24
z veřejného zasedání OZ Hřebeč konaného v pondělí 19. dubna 2010

ZASTUPITELÉ OBCE PO PROJEDNÁNÍ:
a) schvalují:
1. Zapisovatelkou pí. Petru Piskáčkovou, ověřovateli zápisu Ing. Jindřicha Burgera a p.
Miloslava Mlezivu
2. Navržený program zasedání.
3. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s FVE Peklov, s.r.o. pro
uložení elektropřípojky včetně příslušenství do obecních pozemků parc. č. 1587 a 1777.
4. Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s HDU s.r.o. pro uložení
elektropřípojky včetně příslušenství do obecních pozemků parc. č. 1587 a 1777.
5. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností RWE GasNet, s.r.o. pro uložení
plynovodu pro 47 RD (lokalita za Zdravotním střediskem) do obecního pozemku parc. č.
887/1.
6. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene vedení, údržby a opravy vodovodního a
kanalizačního řadu pro 47 RD k pozemku parc. č. 887/1 ve prospěch majitele vodovodního a
kanalizačního řadu.
7. Podání žádosti o dotaci na ozelenění obce a podání žádosti o dotaci na akci Přístavba ZŠ a
MŠ, rozšíření tělocvičny.
8. Vyřazení kontejnerů s dolním výsypem z majetku obce a jejich nahrazení kontejnery s horním
výsypem, které budou v pronájmu od svozové firmy.
b) souhlasí:
1. S vypracováním rozpočtu na veřejné osvětlení v ul. Šrámkova a Vrchlického, a to po
jednotlivých ulicích i dohromady.
c) berou na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z předchozího veřejného zasedání.
2. Informace o činnosti a finančních příjmech a výdajích za uplynulé období.

3. Termín pro předložení připomínek zastupitelů k návrhu OZV o volném pohybu psů na
veřejném prostranství – do 26. 4. 2010.
4. Připomínky občanů vznesené v rozpravě.

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

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