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USNESENÍ č. 4
Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ
KONANÉHO V PONDĚLÍ 2. května 2011

ZASTUPITELSTVO OBCE PO PROJEDNÁNÍ :
A) schvaluje:
- zapisovatelkou jednání pí. Alenu Nádeníčkovou, jako ověřovatele Ing. Jiřího Karase, Ph.D.,
Ing. Jindřicha Burgera.
- program jednání s tím, že bude přidán bod- Informace o předání a převzetí díla: „Oprava ulice Nová
a Husova po přívalových deštích v 7/2009 v obci Hřebeč“ a „Oprava parkovacích stání a dešťové
kanalizace v ulici Nová a Husova v obci Hřebeč“
- odprodej akcií společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s. městu Kladnu
- vytvoření jednoho pracovního místa přes PÚ Kladno pro matku po MD v rámci „Operačního
programu-lidské zdroje a zaměstnanost“ na dobu 6 – 8 měsíců.
- podepsání „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ s ČEZ Distribuce, Děčín /přesunutí trafostanice/.
- bezúplatný převod pozemků, které zůstanou po oddělení historického majetku z pozemku p.č. 2864
v k.ú. Kročehlavy do majetku obce.

B) souhlasí:
- s odkoupením pozemku č. 1107/2 o výměře 1.433 m2 za nabídkovou cenu 100,--Kč/m2
od bratrů Martinovských.
- s odkoupením pozemku č. 196 o výměře 180 m2 za nabídkovou cenu 50,--Kč/m2
od p. Jaroslava Švihlíka.
- se zahájením jednání se všemi spolumajiteli pozemku č. 1148/10 za účelem přijetí daru od
p. Zdeňka Folprechta a Květoslavy Machalické a získání zbytku pozemku. OZ tímto pověřuje
pí. starostku Milenu Hájkovou.
- s tím, aby si p. Rohan na vlastní náklady zažádal o změnu ÚPO na pozemek č. 1404/1, který
je vedený jako orná půda, na pozemek určený k nízkopodlažnímu bydlení. Dále souhlasí
s přijetím daru obci – části této parcely o výměře 1532 m2 – stavební pozemek.
- aby komise pro otevírání obálek na akci „ Stavební úpravy, přístavba objektu čp. 18, ul.
28. října, Hřebeč“ zasedala ve středu 11. 5. 2011 v 16.00 hod. Dále souhlasí s tím, aby ihned
po ukončení této komise následovalo samotné výběrové řízení. Pokud bude vybrána vítězná
firma, sejdou se členové OZ v pátek 13. 5.2011 v 15 hod. za účelem schválení zadání zakázky
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nebo neprodleně v jiném termínu tak, aby nedošlo ke zdržení termínu za účelem schválení
zadání zakázky.
C) nesouhlasí:
- s odprodejem pozemku č. 1167/2 Ing. arch. Wildovi.
- s odprodejem části pozemku č. 222 p. Hamákovi.
- se zpevněním (cihly, kamení, kamenná drť) soukromého pozemku p. Miroslava Stuchlého
v k. ú. Hřebeč, neboť tento pozemek je v ÚPO určen k výstavbě RD.
D) rozhodlo:
- odpustit Svazu rybářů Hřebeč nájemné 5.000,--Kč z vodní plochy – přehrady Hřebeč za rok
2011.
E) bere na vědomí:
- informace z kontroly minulého zápisu.
- zprávu o nejdůležitějších příjmech a výdajích za minulé období. (viz příloha č. 2)
- informaci Ing. Urbana o tom, že se distancuje od předání a převzetí díla: „Oprava ulice Nová
a Husova po přívalových deštích v 7/2009 v obci Hřebeč“ a „Oprava parkovacích stání a
dešťové kanalizace v ulici Nová a Husova v obci Hřebeč“
- informaci ohledně vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci vodovodního řadu Peklov.

Ing. Jindřich Burger, v.r.

Milena Hájková, v.r.

místostarosta obce

starostka obce
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