ZÁPIS č. 23
Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE HŘEBEČ
KONANÉHO V PONDĚLÍ 4. 2. 2013

Zahájení:
Ukončení:
Přítomni:
Nepřítomen:
Přítomní občané:

v 19.00 hodin
v 21.10 hodin
pí. Petra Piskáčková, Ing. Jiří Karas, Ph.D., Bc. Jiří Pácal, p. Antonín Zoubek,
Ing. Lenka Teryngerová, Ing. Jiří Urban
Pí. Alena Nádeníčková, Ing. Radim Drešer
1 (viz. prezenční listina)

Na dnešním jednání je přítomno 6 členů zastupitelstva (tj. nadpoloviční většina), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (podle § 92 odst. 3 zákona o obcích).

1. ZAHÁJENÍ, JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE A OVĚŘOVATELŮ
Starostka obce paní Petra Piskáčková zahájila jednání zastupitelstva a přivítala všechny přítomné.
Jako ověřovatele navrhla Ing. Jiřího Karase, Ph.D. a Ing. Lenku Teryngerovou. Zapisovatelkou dnešního
jednání navrhla pí. Kateřinu Zárubovou.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 23/2013-1
Obecní zastupitelstvo schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Karase, Ph.D. a Ing. Lenku
Teryngerovou, za zapisovatelku pí. Kateřinu Zárubovou.

Navržený programu jednání:
1. Zahájení, jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů
2. Kontrola usnesení a úkolů
3. Smlouvy
4. Rozpočtové opatření č. 1/2013
5. Různé
6. Rozprava
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 23/2013-2
Obecní zastupitelstvo souhlasí s navrženým programem jednání.

2. KONTROLA USNESENÍ A ÚKOLŮ
Pí. starostka provedla kontrolu usnesení č. 22 ze dne 17. 12. 2012. a kontrolu úkolů:
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ze dne 30.1.2012:
•

Úspora režijních nákladů obce – 10%
Odpovědný:
starostka
Stav:
TRVÁ – průběžně
Starostka pí. Piskáčková informovala o plánovaných i dosud provedených úsporách
- DPP, Živé obce, tiskoviny, jednání se zástupci společností o úspoře energií …

ze dne 20.2.2012:
•

Bc. Pácal předložil návrh na úpravu a sjednocení nájmů v obci. Rozmyslet a podat návrhy.
Odpovědný:
všichni zastupitelé
Stav:
TRVÁ

ze dne 12.7.2012:
•

Prověřit na místě, jak by se dal vyřešit problém s odtékáním vody v ul. Nová – pí. Rosová. Kanál je nad
úrovní komunikace.
Odpovědný:
pí. Piskáčková
Stav:
TRVÁ – upraví se na jaře

•

Kontrola parkování v parku u klempířství – OP Stehelčeves průběžně kontroluje, pokutuje – je třeba
vyřešit parkování před klempířstvím.
Odpovědný:
pí. Piskáčková
Stav:
TRVÁ

ze dne 9.10.2012:
•

Doplnění členů ve výborech a komisích
Odpovědný:
předsedové výborů a komisí
Stav:
TRVÁ
Členy dosud nemá kontrolní a revizní výbor – Bc. Pácal navrhne nové členy výboru
do příštího zasedání OZ.

•

Ředitelka MŠ zaslala seznámení s nejnutnějšími opravami v MŠ Valentýnka, které jim doporučila
kontrola BOZP. Prověřit.
Odpovědný:
Ing. Urban
Stav:
TRVÁ
Ing. Urban prověřil na místě, požaduje předložení zprávy z kontroly BOZP v MŠ (v
dolní MŠ poškozené schodiště, chybí zábradlí u schodů před kolnou – vyplynulo
z kontroly BOZP; v horní MŠ zatéká – díra v podhledu).

•

Odkup podpěrných sloupů VO v ul. Opletalova. Prověřit.
Odpovědný:
pí. Piskáčková
Stav:
TRVÁ
Starostka prověřila, zjistí další možnosti.
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ze dne 20.11.2012:
•

Údržbáři předloží soupis všech prací, které provádí.
Odpovědný:
pí. Piskáčková
Stav:
VYŘEŠENO
Údržbáři soupis předložili. Pí. starostka předloží zastupitelům. - TRVÁ

•

Bc. Pácal – Dokončení kontroly smluv – připraví do příště (zastupitelům zašle do 30. 11.)
Odpovědný:
Bc. Pácal
Stav:
TRVÁ

•

Zastupitelé požadují doplnit souhlas firmy Staveko, s.r.o., s prováděním servisu výtahu v bytovém
domě firmou DR Lift – servis výtahů.
Odpovědný:
pí. Piskáčková
Stav:
TRVÁ
Smlouva s firmou DR Lift o servisu výtahu v BD byla firmě Staveko zaslána.

•

Zahájení prací na pořízení nového územního plánu obce Hřebeč.
Odpovědný:
všichni zastupitelé
Stav:
TRVÁ

•

Prověření podmínek pro poskytnutí dotace od MMR na nový územní plán obce.
Odpovědný:
pí. Piskáčková
Stav:
TRVÁ

•

Zajištění posunutí dopravních značek označujících začátek a konec obce – z důvodu rozšíření obce.
Odpovědný:
pí. Piskáčková
Stav:
TRVÁ
Některé značky jsou již posunuty.

•

Obec poptá zajištění služeb v oblasti BOZP pro akci „Revitalizace sportovního areálu Hřebeč“
Odpovědný:
pí. Piskáčková, Ing. Urban
Stav:
TRVÁ

ze dne 17.12.2012:
•

Prostudování nabídek k poptávkovému řízení: „Optimalizace, úprava a servis stávající počítačové

sítě Obecního úřadu Hřebeč“.
Odpovědný:
Stav:

všichni zastupitelé
VYŘEŠENO

Usnesení č. 23/2013-3
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení a úkolů ze dne 17. 12. 2012.

3. SMLOUVY
3.1 ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouva o zřízení věcného břemene
č. stavby IV-12-6003574
název: Hřebeč, ul. Opletalova, kab. vedení NN pro p.č. 669, p. Wild
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Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1 000,-Kč.

Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 1 (Ing. Karas, Ph.D.)

Usnesení č. 23/2013-4
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,
a.s., č. stavby IV-12-6003574, Hřebeč, ul. Opletalova, kab. vedení NN pro p.č. 669, p. Wild.

3.2 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 09520111
Smlouva se Státním fondem životního prostředí České republiky. Poskytnutí dotace na akci:
„ Kanalizace a ČOV, Hřebeč – Lidice, Hřebeč, okres Kladno“
Tímto dodatkem se mění lhůta pro převod vlastnictví z 10 let na 5 let.
Tato pětiletá lhůta od dokončení akce uplynula v 11/2008.
Hlasování:

pro 5

proti 0

zdržel se 1 (Ing. Karas, Ph.D.)

Usnesení č. 23/2013-5
Obecní zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4, kterým se mění lhůta pro převod
vlastnictví z 10 let na 5 let.

4. ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2013

OBEC HŘEBEČ, nám. Draha 75, 273 45 Hřebeč

Rozpočtové opatření obce č. 1/2013

UZ

Par.

Pol.

Název položky

Schválený
rozpočet
2013

RO č.
1/2013

Upravený
rozpočet
2013

PŘÍJMY:
1112
1511
4112

Daň z příjmu FO ze sam.výděl.činnosti

140.000,00

Daň z nemovitostí
Neinvest.přijaté transfery ze SR

720.000,00
663.400,00

PŘÍJMY CELKEM

260.000,00
101.500,00
-351.500,00

400.000,00
821.500,00
311.900,00

10.000,00
VÝDAJE:

3113

5331

ZŠ příspěvek na reprezentační ples
VÝDAJE CELKEM

2.300.000,00

10.000,00

2.310.000,00

10.000,00

Rozpočtové opatření č. 1/2013 bylo schváleno zastupitelstvem obce Hřebeč na veřejném zasedání
dne
2013
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V Hřebči dne

2013

………………………………………..
Ing. Lenka Teryngerová
místostarostka obce

Hlasování:

pro 6

proti 0

…………………………………………
Petra Piskáčková
starostka obce

zdržel se 0

Usnesení č. 23/2013-6
Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.1/2013.

5. FAKTURY
5.1
1.
2.
3.
4.

Soupis faktur k proplacení
REGIOS,a.s.
svoz komunálního odpadu 12/2012
MPS Kladno
posypová sůl
REGIOS, a.s.
svoz bio 240 litrů
Petr Čech
protipožární dveře na sál a spojovačky
(ke kolaudaci)
5. Ing. Celmanová
PD pro výběr dodavatele (hřiště)
vč. výkazu výměr a rozpočtu

CELKEM

Hlasování:

pro 6

74 961,00Kč
11 340,00Kč
94 845,00Kč
12 302,00Kč
172 000,00Kč

365 448,00KČ

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 23/2013-7
Obecní zastupitelstvo souhlasí s proplacením faktur v celkové výši 365 448,00Kč.

5.2 Protokol o vyřazení nedokončeného dlouhodobého majetku
Z důvodu zrušení realizace níže uvedených staveb bude z účtu 042 vyřazeno:
Účet: 042 000
Akce: Projektová dokumentace pro rekultivaci skládek „U Jána“ a „U Smrčků“
Cena: 39 900,00Kč
Důvod: Pozemky, kde měla být původně rekultivace skládek provedena, byly v rámci restitucí vráceny
původním majitelům.
Účet: 042 500
Akce: Projektová dokumentace na akci Vodovod Peklov
Cena: 75 200,00Kč
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Důvod: Obec nebude stavbu realizovat. Výstavbu provedly a zainvestovaly Středočeské Vodárny a.s.
Je potřeba rozhodnout o zrušení realizace staveb.

Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 23/2013-8
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zrušení realizace staveb:
• Projektová dokumentace pro rekultivaci skládek „U Jána“ a „U Smrčků“ z důvodu: Pozemky, kde
měla být původně rekultivace skládek provedena, byly v rámci restitucí vráceny původním
majitelům.
• Projektová dokumentace na akci Vodovod Peklov z důvodu: Obec nebude stavbu realizovat.
Výstavbu provedly a zainvestovaly Středočeské Vodárny a.s.

5.3 Příspěvek na zlepšení vzhledu obce
Obecní zastupitelstvo ruší příspěvek na zlepšení vzhledu obce. Příspěvek na vybudování nebo opravu
chodníku nadále zůstává.
Hlasování:

pro 6

proti 0

zdržel se 0

Usnesení č. 23/2013-9
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zrušení příspěvku na zlepšení vzhledu obce.

6. RŮZNÉ
6.1 Zápis do ZŠ
Pí. Starostka informovala o situaci kolem zápisu dětí do ZŠ:
- rodiče stáli frontu na zápis
- nyní jsou silné ročníky
- škola má hygienickou kapacitu 185 žáků:
 nyní je ve škole 177 žáků – do naplnění kapacity zbývá 8 dětí
 z 9. třídy bude odcházet 11 dětí
 někteří žáci z 5. třídy odejdou na víceletá gymnázia
- kritéria pro přijetí:
 věk dítěte
 trvalý pobyt ve Hřebči
Informace o nedostatku míst přišla 3 dny před zápisem do ZŠ na třídní schůzce v MŠ.
Informativní dopis na obec došel před vánocemi.
6.2 Výzva k provedení revizní kontroly dětského hřiště
Firma COLMEX s.r.o. zaslala výzvu k provedení revizní kontroly dětského hřiště. Vzhledem k tomu, že bude
probíhat revitalizace sportovního areálu vč. dětského hřiště, nebude obec revizní kontrolu u firmy
COLMEX s.r.o. objednávat.
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6.3 Kolaudace čp. 75
Pí. starostka informovala o kolaudaci budovy čp. 75. Budova obecního úřadu čp. 75 nebyla dosud
zkolaudována. Starostka požádala o kolaudaci před koncem roku. Kolaudace proběhla dne 31. 1. 2013.
Ještě je potřeba ke kolaudaci měření hluku na sále. Ke kolaudaci bylo potřeba vyměnit dveře
(„spojovačky“ a dveře na sál) za protipožární dveře. Hygiena zřejmě dovolí zkušební provoz – je potřeba
několik úprav v kuchyni a drobnější úprava na toaletách.
6.4 Oprava komunikace v ul. V chaloupkách
Pí. starostka informovala o 2 nabídkách na opravu komunikace ulice V chaloupkách. Oprava by vyšla na
cca 50 000,-Kč a byla by provedena na jaře.
6.5 Žaloba FM-TEX
Pí. starostka informovala o průběhu žaloby FM-TEX proti obci. Žaloba FM-TEX proti obci byla
prvoinstančním soudem zamítnuta.
6.6 Diakonie
Pí. starostka informovala o sbírce použitého textilu pro Diakonii Broumov.
6.7 Zabezpečení přechodů pro chodce
Pí. starostka informovala o nabídce svítících výstražných cedulí k zajištění bezpečnosti chodců na
přechodech. Pí. starostka se poptá.
6.8 Letiště Václava Havla Praha
Pí. starostka informovala o další etapě generální opravy hlavní dráhy na Letišti Václava Havla Praha.
Oprava by měla trvat 4,5 měsíce.

Usnesení č. 23/2013-10
Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informace pí. starostky.

TRVAJÍCÍ ÚKOLY:
ze dne 30.1.2012:
•

Úspora režijních nákladů obce – 10%
Odpovědný:
starostka
Stav:
TRVÁ – průběžně
Starostka pí. Piskáčková informovala o plánovaných i dosud provedených úsporách
- DPP, Živé obce, tiskoviny, jednání se zástupci společností o úspoře energií …

ze dne 20.2.2012:
•

Bc. Pácal předložil návrh na úpravu a sjednocení nájmů v obci. Rozmyslet a podat návrhy.
Odpovědný:
všichni zastupitelé
Stav:
TRVÁ
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ze dne 12.7.2012:
•

Prověřit na místě, jak by se dal vyřešit problém s odtékáním vody v ul. Nová – pí. Rosová. Kanál je nad
úrovní komunikace.
Odpovědný:
pí. Piskáčková
Stav:
TRVÁ – upraví se na jaře

•

Kontrola parkování v parku u klempířství – OP Stehelčeves průběžně kontroluje, pokutuje – je třeba
vyřešit parkování před klempířstvím.
Odpovědný:
pí. Piskáčková
Stav:
TRVÁ

ze dne 9.10.2012:
•

Doplnění členů ve výborech a komisích
Odpovědný:
předsedové výborů a komisí
Stav:
TRVÁ
Členy dosud nemá kontrolní a revizní výbor – Bc. Pácal navrhne nové členy výboru
do příštího zasedání OZ.

•

Ředitelka MŠ zaslala seznámení s nejnutnějšími opravami v MŠ Valentýnka, které jim doporučila
kontrola BOZP. Prověřit.
Odpovědný:
Ing. Urban
Stav:
TRVÁ
Ing. Urban prověřil na místě, požaduje předložení zprávy z kontroly BOZP v MŠ (v
dolní MŠ poškozené schodiště, chybí zábradlí u schodů před kolnou – vyplynulo
z kontroly BOZP; v horní MŠ zatéká – díra v podhledu).

•

Odkup podpěrných sloupů VO v ul. Opletalova. Prověřit.
Odpovědný:
pí. Piskáčková
Stav:
TRVÁ
Starostka prověřila, zjistí další možnosti.

ze dne 20.11.2012:
•

Údržbáři předloží soupis všech prací, které provádí.
Odpovědný:
pí. Piskáčková
Stav:
VYŘEŠENO
Údržbáři soupis předložili. Pí. starostka předloží zastupitelům - TRVÁ

•

Bc. Pácal – Dokončení kontroly smluv – připraví do příště (zastupitelům zašle do 30. 11.)
Odpovědný:
Bc. Pácal
Stav:
TRVÁ

•

Zastupitelé požadují doplnit souhlas firmy Staveko, s.r.o., s prováděním servisu výtahu v bytovém
domě firmou DR Lift – servis výtahů.
Odpovědný:
pí. Piskáčková
Stav:
TRVÁ
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Smlouva s firmou DR Lift o servisu výtahu v BD byla firmě Staveko zaslána.

•

Zahájení prací na pořízení nového územního plánu obce Hřebeč.
Odpovědný:
všichni zastupitelé
Stav:
TRVÁ

•

Prověření podmínek pro poskytnutí dotace od MMR na nový územní plán obce.
Odpovědný:
pí. Piskáčková
Stav:
TRVÁ

•

Zajištění posunutí dopravních značek označujících začátek a konec obce – z důvodu rozšíření obce.
Odpovědný:
pí. Piskáčková
Stav:
TRVÁ
Některé značky jsou již posunuty.

•

Obec poptá zajištění služeb v oblasti BOZP pro akci „Revitalizace sportovního areálu Hřebeč“
Odpovědný:
pí. Piskáčková, Ing. Urban
Stav:
TRVÁ

Zapsala:

Kateřina Zárubová

…………………………………………………………………

Ověřovatelé:

Ing. Jiří Karas, Ph.D.

…………………………………………………………………

Ing. Lenka Teryngerová

…………………………………………………………………

strana 9 / celkem 9

