Zápis č. 8/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 13.12.2011
Začátek zasedání 18, 00 hod.
Přítomni: starostka Ivana Zrzavá, Kamil Plavec, David Krása, Václav Voseček, Marie
Těthalová, Jana Münzbergerová, Jeroným Lešner
Omluveni: Kamil Egida
Pí starostka konstatuje, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je
tedy usnášeníschopné.
Návrhová komise: p.Plavec, pí Münzbergerová
Ověřovatelé zápisu: pí. Těthalová, p. Voseček
Zastupitelé hlasují o návrhové komisi a ověřovatelích - Jednohlasně schváleno
Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola usnesení ze dne 24. 10. 2011
Schválení rozpočtu na rok 2012 a výhledu na roky 2013 a 2014
Schválení rozpočtového opatření č. 4 na rok 2011
Schválení směrnice k odpisování 2012
Schválení záměru podat žádost o dotaci na akci „Vestavba podkroví ZŠ Husinec –
Řež“
6. Schválení záměru podat žádost o dotaci na „Snížení energetické náročnosti
budovy dílen a garáží OÚ v Husinci“
7. Schválení poplatku za svoz komunálního odpadu a kritérií pro přidělování
odpadových nádob
8. Schválení aktualizace vyhlášky obce č. 10/2009 „Požární řád obce Husinec“
9. Schválení aktualizace „Řádu ohlašovny požáru“
10. Schválení zásad pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí a zařízení
11. Záměr prodeje pozemku č.parc. 449/7 v k.ú. Husinec u Řeže
12. Změny v projektu „Chodník a veřejné osvětlení – Husinec u Řeže“
13. Schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6003360 o
umístění, provozování a údržbě zařízení distribuční soustavy se společností ČEZ
Distribuce,a.s. na pozemcích p.č. 380/13 a 386/1 v k.ú. Husinec u Řeže.
14. Ostatní záležitosti OÚ
15. Různé, diskuse
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Připomínka pana Plavce k programu zasedání je: v bodech 8 a 9 by se měla vynechat slova
„aktualizace“, neboť máme novou vyhlášku a ta bude mít číslo 3/2011 a požární řád jsme
dosud neměli.
Starostka konstatuje, že požární řád obce existuje, souhlasí však s návrhem pana Plavce.
Ostatní zastupitelé rovněž návrh pana Plavce přijali.
Hlasování o programu s opravenými body 8 a 9 – jednohlasně schváleno

1/ Kontrola usnesení ze dne 24.10.2011
Ad 2/ Schválení přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a pověření starostky k uzavření
smlouvy o poskytnutí dotace
-

Smlouva byla uzavřena.

Ad 3/ Schválení prodeje části pozemků č.parc. 461/2, 475/2, 60/3, 468/3 a 63/1 v k.ú. Husinec u
Řeže rozdělených dle geometrického plánu č. 863-20/2011 ze dne 19.9.2011 s novým značením
pozemků 461/21, 63/3 a 470/2 celkem 1.441 m2.
-

Kupní smlouva byla uzavřena, prodejní cena zaplacena na účet OÚ.

Ad 4, 5, 6/ Schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene - Pecharová, Cejnarová, Hrubý
-

Smlouvy byly podepsány a odeslány.

Ad 7/ Schválení podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy a poté smlouvy o zřízení věcného
břemene na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy – kabelového vedení NN - „HusineckNN-č.p.363/6“ se společností ČEZ Distribuce,a.s. na pozemcích p.č. 363/37, 363/40 v k.ú.
Husinec u Řeže
-

Smlouva byla podepsána a odeslána .

2/ Schválení rozpočtu na rok 2012 a výhledu na roky 2013 a 2014
Paní starostka seznámila občany s nejdůležitějšími paragrafy v rozpočtu (zmínila zejména
připravované investice do podkrovní vestavby v ZŠ asi za 2,5 mil. a zateplení a výměnu střešní
krytiny budovy dílen a garáží na OÚ za 600 tis. Kč). Výdaje přesahující příjmy ve výši 1,692 mil. Kč
budou použity na investiční akce, schodek bude financován zapojením zdrojů z minulých let.
Pan Plavec nesouhlasí s výdaji na vnitřní správu, dle jeho názoru jsou vysoké náklady na mzdy.
Zpochybňuje nutnost pozice asistenta. Paní starostka vysvětluje značný objem práce na úřadě, který
nelze v jednom člověku s náležitou péči stihnout. Dále vyjmenovává úkoly a dosažené úspory díky
pečlivé kontrole výdajů a činností zajišťovaných za podpory asistenta.
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Pan Krása připomíná, že v předchozích volebních obdobích byli na úřadě starosta s místostarostou
(ev. asistentem) a při zvyšujícím se počtu obyvatel (z cca 800 na 1300) by bylo snižování personálního
obsazení úřadu krokem zpět. Je zřejmé, že s vyšším počtem obyvatel vzrůstá i množství práce.
Dále paní starostka objasnila rozpočtový výhled na roky 2013 a 2014, který zobrazuje plán budoucí
ch investic a hospodaření obce. V roce 2013 by obec chtěla investovat do víceúčelového sportovního
a volnočasového areálu na pozemcích vedle fotbalového hřiště a v roce 2014 především do chodníku
v dolní části Řeže podél ulice Hlavní. Výhled je přílohou č.3. zápisu
Pan Plavec upozorňuje, že jednotlivé předpokládané zůstatky na účtech u dlouhodobého výhledu
na sebe nenavazují. Pan Krása vše ochotně přepočítal a usnesení se mohlo schválit s úpravami.
Před hlasováním ještě starostka konstatuje, že návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce a je
přílohou č. 1. dnešního zápisu. Rozpočet je navržen jako schodkový, závaznými ukazateli jsou
paragrafy.

Návrh usnesení č.1/8/2011: OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2012 ve znění přílohy č. 1. a výhled na
rok 2013 a 2014 veznění přílohy č. 3., s provedenými úpravami.
Hlasování: pro – 6, proti – p. Plavec

3/ Schválení rozpočtového opatření č. 4 na rok 2011
Paní starostka komentuje návrh rozpočtového opatření, který je přílohou č. 2. V oblasti příjmů se
jedná zejména o navýšení v DPH a v oblasti výdajů zejména o projekt na opravu lávky viz. tabulka.
Pan Plavec se ptá v jaké podobě byl schvalován letošní rozpočet.
Paní starostka odpovídá, že letošní rozpočet byl schválen jako položkový a vysvětluje doporučení
z letošního auditu, že rozpočet máme schválit v paragrafech.
Návrh usnesení č.2/8/2011: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2011 ve znění změny přílohy č.2
(Rozpočtové opatření č.4).
Hlasování: jednohlasně schváleno

4/ Schválení směrnice k odpisování 2012
V souvislosti se změnou legislativy bude nutné od roku 2012 odepisovat majetek, což dříve obce
nemusely. Z toho důvodu je nutné schválit směrnice:
-

Směrnici o evidenci, účtování a odpisování majetku
Směrnici pro odpisování dlouhodobého majetku: Odpisový plán

Návrh usnesení č.3/8/2011: OZ schvaluje Směrnici č.6 O evidenci, účtování a odpisování majetku a
Směrnici č. 7 pro odpisování dlouhodobého majetku: Odpisový plán.
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Hlasování: jednohlasně schváleno

5/ Schválení záměru podat žádost o dotaci na akci „Vestavba podkroví ZŠ Husinec – Řež“
Paní starostka informuje o připravenosti projektu na „Vestavbu podkroví ZŠ Husinec – Řež“.
V současné chvíli je zpracována projektová dokumentace k vestavbě podkroví, je vydáno stavební
povolení a zpracovány podklady pro podání žádosti o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje Fondu
rozvoje obcí a měst. Navrhuje žádost o dotaci podat a alespoň se pokusit získat na dostavbu finance
mimo rozpočet obce.
Pí Těthalová se ptá, kdo návrh na dotaci zpracoval a kdo žádost podá.
- Žádost o dotaci zpracovala paní Münzbergerová a paní starostka, žádost podá paní starostka.
Návrh usnesení č. 4/8/2011: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vestavba podkroví ZŠ
Husinec – Řež“ ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst (SFROM) pro rok 2012 a zároveň souhlasí
s minimálně 5% spoluúčastí na celkových nákladech projektu.
Hlasování: jednohlasně schváleno

6/ Schválení záměru podat žádost o dotaci na akci „Snížení energetické náročnosti budovy dílen a
garáží OÚ v Husinci“
S ohledem na nutnost výměny již dožilé střešní krytiny, do které lokálně zatéká a s ohledem na
neekonomičnost současného stavu vytápění budovy dílen a garáží v areálu OÚ, by bylo vhodné
podat žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, který je administrován Státním
fondem životního prostředí . Navržená opatření spočívají v zateplení fasády a střechy budovy. Tato
oprava by měla stát přibližně 600 000,-Kč, obec by se podílela 50% spoluúčastí.
Návrh usnesení č. 5/8/2011: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Snížení energetické
náročnosti budovy dílen a garáží OÚ v Husinci“ z Operačního programu Životní prostředí a zároveň
souhlasí se spoluúčastí na celkových nákladech projektu.
Hlasování: jednohlasně schváleno

7/ Schválení poplatku za svoz komunálního odpadu a kritérií pro přidělování odpadových nádob
Zatímco cena ostatních služeb podléhá běžným pravidlům trhu, výše poplatku za komunální odpad je
již 7 let stejná (zákon o odpadech pokud je vyhláška dle zákona o místních poplatcích navýšení
neumožňuje). Na území obce Husinec činí 500,- Kč za trvale bydlící osobu a rok nebo za objekt
a stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná
fyzická osoba. Tato částka má pokrýt veškeré náklady související s nakládáním s komunálními odpady,
tj. náklady na svoz, separaci a dotřídění, skládkovné, dále náklady na likvidaci nebezpečných odpadů,
velkoobjemového odpadu a úhradu daně z přidané hodnoty. Skutečná výše propočtená na jednoho
platícího občana a rekreační nemovitost za rok 2010 činila 717 Kč. Za rok 2009 byla ve výši 953 Kč.
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Je zřejmé, že zákonem stanovená výše poplatku je nedostatečná. Obce a města pak musí ze
svého rozpočtu nakládání s odpady dofinancovávat. Naše obec dotuje ročně nakládání s odpady
v částce cca 400 tis. Kč. Mnohem vhodnější by bylo využití těchto prostředků na investiční činnost
(např. kultivaci prostoru kontejnerových stání, nákup nových odpadkových košů apod.)
Ve snaze o úspory v oblasti odpadového hospodářství byla navržena Kritéria pro přidělování
odpadových nádob k jednotlivým nemovitostem na základě počtu poplatníků užívajících nádobu.
Toto opatření by mělo přinést snížení výdajů vynakládaných v současnosti za vyvážení poloprázdných
popelnic či popelnic naplněných tříditelným odpadem, které obec zbytečně hradí (v současnosti
přidělování popelnice 120 l se svozem 1 x za 7 dní pro 1 osobu). Tabulka s kritérii bude otištěna
v posledním čísle letošního časopisu.
Pan Plavec je rád, že se k tomuto kroku přistoupilo a ptá se, jestli byly osloveny i jiné svozové firmy.
- Byla oslovena firma IPODEC a firma AVE. Firma IPODEC odpověděla, že nemají kapacitu a firma AVE
neodpověděla.
Pan Krása zmiňuje, že bychom pro rok 2013 měli změnit vyhlášku o odpadech tak, aby každý zaplatil
odvoz odpadů, které vyprodukuje, a obec by odpadové hospodářství nedotovala.
Paní starostka doplňuje informace, že od roku 2013 snad bude možné navýšit místní poplatek za svoz
komunálního odpadu, což v současnosti legislativa neumožňuje. Chystaná změna je v parlamentu
před projednáním. Navíc v roce 2014 by měl vstoupit v platnost nový zákon o odpadech, je tedy na
zvážení zda je účelné tvořit pro rok 2013 novou vyhlášku. Pan Pešek má připomínku
k velkoobjemovému kontejneru, že měl být s obsluhou, neboť občané do kontejneru házeli třeba i
nerozložená křesla.
p. starostka - Tato akce byla pilotní a nevěděli jsme jestli se kontejnery vůbec naplní. Vezmeme si
ponaučení
Návrh usnesení č.6/8/ 2011: OZ schvaluje roční poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2012 ve
výši 500,- Kč na osobu trvale hlášenou a za objekt a stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
Hlasování: jednohlasně schváleno
Návrh usnesení č.7/8/2011: OZ schvaluje doporučená kritéria pro přidělování odpadových nádob
k jednotlivým nemovitostem na základě počtu poplatníků užívajících nádobu ve znění přílohy č. 4
Hlasování: jednohlasně schváleno.

8/ Schválení vyhlášky obce č. 3/2011 „Požární řád obce Husinec“
9/ Schválení „Řádu ohlašovny požáru“
Z kontroly HZS Stř. kraje vyplynula potřeba změnit vyhlášku o požárním řádu obce. Jedná se o
formality: např. legislativní nutnost mít zřízenou ohlašovnu požárů, uvést přesná umístění požárních
hydrantů, přiložit výpis poplachového plánu obce atd.
Pan Plavec navrhuje doplnit do požárního řádu obce k čl. 6 ještě bod č. 5 b,c ) z řádu ohlašovny
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požáru a doplnit do seznamu důležitých telefonních čísel kontakt na Ohlašovnu požárů pana Kloudu.
- Doporučení budou zapracována do obecně závazné vyhláška č. 3 /2011
Návrh usnesení č. 8/8/2011. OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 „ Požární řád obce
Husinec“ a „Řád ohlašovny požáru“.
Hlasování: jednohlasně schváleno

10/ Schválení zásad pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni
při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí a zařízení
Paní starostka přečetla návrh na schválení jasných pravidel pro uzavírání smluv na věcná břemena a
případný odprodej pozemku se zřizovateli sítí – návrh je projednán s odpovědným pracovníkem Čez
distribuce. Pan Plavec přečetl svůj návrh, který má okopírován z OÚ Zdiby. V v diskusi se zastupitelé
přiklonili k návrhu paní starostky, neboť lépe odpovídá místním podmínkám. Pan Plavec ještě
připomínkuje v bodě VI./3. opravit slova „stavební komisi na stavební výbor“ a „smlouva bude vždy
vypořádána na smlouva bude vždy uzavřena“.
- Připomínky byly akceptovány
- Schválená zásad bude přílohou č. 5 tohoto zápisu
Návrh usnesení č.9/8/2011: OZ schvaluje „Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí a zařízení umístěních
na pozemcích ve vlastnictví obce Husinec“. (příloha č. 5)
Hlasování: jednohlasně schváleno

11/ Záměr prodeje pozemku č.parc. 449/7 v k.ú. Husinec u Řeže
Manželé Bartošovi žádají o odprodání obecního pozemku v územním plánu označeného jako veřejná
prostranství – místní komunikace. Propojuje obecní pozemky nad řekou (nad obecní skládkou
v lokalitě Proti Husinci) s ulicí Hlavní. Bohužel mezi předmětným pozemkem a ulicí Hlavní je soukromý
pozemek, který je však využíván jako cesta. Předmětný pozemek je zaplocen a opatřen vraty.
Paní Těthalová vysvětluje, že vrata jsou na sousedním soukromém pozemku majitele vřesoviště. Ze
strany majitelů bylo v minulosti obci přislíbeno, že vrata budou průchozí pro veřejnost.
Návrh usnesení č.10/8/2011: OZ schvaluje záměr prodeje pozemku č.parc. 449/7 v k.ú. Husinec u
Řeže.
Hlasování: pro – nikdo, proti – 6, zdržel se – p. Plavec
Bod č. 11 NEBYL obecním zastupitelstvem schválen.

12/ Změny v projektu „Chodník a veřejné osvětlení – Husinec u Řeže“
Při výstavbě chodníku byly na návrh TDI a zhotovitele provedeny změny v projektu chodníku – jiný
způsob odvodnění, čímž došlo k výraznému snížení ceny stavebních prací. Díky tomu mohlo dojít
k navýšení objemu stavebních prací a prodloužení chodníku na pozemku č.parc. 218/10 bez navýšení
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ceny díla. Zároveň se z úspory financovalo doplnění lampy veřejného osvětlení u Husinecké skály a
vyřešil se havarijní stav v ulici Pod Lesem osazením obrubníků.
pan Jerie má připomínku, k neexistenci chodníku před retardérem na Červenou skálou.
- S majiteli se nelze domluvit – pozemek prodat nechtějí a s položením provizorních panelů
nesouhlasili. Bude se hledat další řešení, které je běh na dlouhou trať.
Návrh usnesení č. 11/8/2011: OZ schvaluje provedení změn při výstavbě Chodníku a veřejného
osvětlení - Husinec u Řeže, z úspor získaných změnou projektu financovat prodloužení chodníku na
pozemku č.parc. 218/10, osazení obrubníku v ulici Pod Lesem a osazení lampy u Husinecké skály.
Hlasování: jednohlasně schváleno

13/ Schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6003360 o umístění,
provozování a údržbě zařízení distribuční soustavy se společností ČEZ Distribuce,a.s. na pozemcích
p.č. 380/13 a 386/1 v k.ú. Husinec u Řeže.
Jedná se o ulici V Luhu a Zahradní. Na základě existující smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene.
Návrh usnesení č.12/8/2011: OZ schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-126003360 o umístění, provozování a údržbě zařízení distribuční soustavy se společností ČEZ
Distribuce,a.s. na pozemcích p.č. 380/13 a 386/1 v k.ú. Husinec u Řeže.
Hlasování: jednohlasně schváleno

14/ Ostatní záležitosti OÚ
14a/ Schválení ceny za pronájem parkovacích stání na parkovišti ÚJV.
Ústav jaderného výzkumu poskytl obci celkem 20 parkovacích míst na nově zbudovaném parkovišti u
lávky přes Vltavu.
Zastupitelé se předběžně dohodli na pronájmu 17 parkovacích stání místním občanům. Cena ročního
parkovacího stání by měla být ve výši 1.500,- Kč, karty bude možné zaplatit a vyzvednout na obecním
úřadě v úředních hodinách.
Pan plavec má námitku, že měla být schválena kritéria na rozdání karet.
Paní Plickové se zdá cena 1500,-Kč na rok nepřijatelná a myslí si, že občané Husince jsou v dopravní
obslužnosti diskriminováni.
Pan Lešner si myslí, že by mělo být asi 5 karet pro držitele průkazu ZTP.
Zastupitelé se nedohodli a k tomuto bodu se vrátí na příští pracovní schůzi. Pro dnešek se bod č. 14a)
odročuje .
14b/ Schválení poskytnutí daru ve formě finanční částky pro pana Kamila Plavce za zpracování a
podání žádosti o dotaci z FROM na Opravu lávky pro pěší přes Vltavu v Řeži
Pan Plavec měl na starosti zpracování a podání žádosti o dotaci na opravu lávky pro pěší přes Vltavu.
Žádost byla úspěšná a obci byla přidělena dotace z SFROM ve výši 3,762.000,- Kč.
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Návrh usnesení č. 13/8/2011: OZ schvaluje poskytnutí daru ve formě finanční částky ve výši 10.000,Kč pro pana Kamila Plavce za úspěšné zpracování a podání žádosti o dotaci z FROM na Opravu lávky
pro pěší přes Vltavu v Řeži. Povinnost zdanění je na straně příjemce daru.
Hlasování: pro – 6, zdržel se – p. Plavec
14c/ Schválení přijetí darů od sponzorů:


Schválení daru v hodnotě 9.600,- Kč od pí Jitky Kroupové v hodnotě 9.600,- Kč na zakoupení
volejbalových sloupků, sítě a bedny na nářadí pro sportovní hřiště Červená Skála.

Návrh usnesení č. 14/8/2011: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 9.600,- Kč od
paní Jitky Kroupové na zakoupení volejbalových sloupků, sítě a bedny na nářadí pro sportovní hřiště
Červená Skála.
Hlasování: jednohlasně schváleno


Schválení daru v hodnotě 124.514,- Kč od ÚJV,a.s., za účelem finanční podpory při opravě
lávky přes řeku Vltavu k vlakové zastávce Řež.

Návrh usnesení č. 15/8/2011: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 124.514,- Kč,Kč od firmy ÚJV,a.s. jako finanční podporu při opravě lávky přes řeku Vltavu.
Hlasování: jednohlasně schváleno

15/ Různé, diskuse
Pan Sazma se ptá jestli by nešlo něco udělat na cestě do Vltavské ulice – neustále se tam tvoří veliká
louže přes celou ulici.
Pan Lešner navrhuje, že obec v těchto místech vybuduje štěrkové žebro a mělo by být po problému.
Pan Plavec žádá o upravení zeleného pásu u samoobsluhy (vsadit obrubníky, aby nestékala zemina na
ulici)
Paní starostka je s tímto návrhem svolná.
Pan Plavec upozorňuje, že v polovině prosince není schváleno stočné pro obyvatele dolní části Řeže a
Husince, Kteří používají splaškovou kanalizaci provozovanou obcí.
Paní starostka vysvětluje, že ÚJV zatím nedodalo podklady, tak prozatím zůstává částka stejná jako
dosud.
Pan Plavec napadá tvorbu fondu oprav na obecní kanalizaci.
Tuto věc budou zastupitelé řešit na příštím pracovním zasedání
paní starostka informuje občany, že bude podepsána smlouva s Obecní policií Zdiby na 42 hod.
měsíčně(úvazek - 1/4 strážníka). Strážník bude v obci pracovat na místech a v časech určených
zastupiteli, operativně se bude domlouvat s paní starostkou.
Na závěr zasedání pan Jerie poděkoval obci za krásný vánoční strom a betlém.

Konec zasedání 21,15 hod.
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SOUHRN USNESENÍ
zápisu č. 8/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Husinec konaného
dne 13.12.2011

č.1/8/2011: OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2012 ve znění přílohy č. 1 a výhled na rok
2013 a 2014 ve znění přílohy č.3. s provedenými úpravami.
č.2/8/2011: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2011 ve znění změny přílohy č.2 (Rozpočtové
opatření č.4).
č.3/8/2011: OZ schvaluje směrnici č.6 O evidenci, účtování a odpisování majetku a Směrnici
č. 7 pro odpisování dlouhodobého majetku: Odpisový plán.
č. 4/8/2011: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vestavba podkroví ZŠ Husinec
– Řež“ ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst (SFROM) pro rok 2012 a zároveň souhlasí
s minimálně 5% spoluúčastí na celkových nákladech projektu.
č. 5/8/2011: OZ schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Snížení energetické náročnosti
budovy dílen a garáží OÚ v Husinci“ z Operačního programu Životní prostředí a zároveň
souhlasí se spoluúčastí na celkových nákladech projektu.
č.6/8/ 2011: OZ schvaluje roční poplatek za svoz komunálního odpadu na rok 2012 ve výši
500,- Kč na osobu trvale hlášenou a za objekt a stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
č.7/8/2011: OZ schvaluje doporučená kritéria pro přidělování odpadových nádob
k jednotlivým nemovitostem na základě počtu poplatníků užívajících nádobu ve znění přílohy
č. 4
č. 8/8/2011: OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 „ Požární řád obce Husinec“
a „Řád ohlašovny požáru“.
č.9/8/2011: OZ schvaluje „Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni při výstavbě a rekonstrukcích inženýrských sítí a zařízení
umístěních v pozemcích ve vlastnictví obce Husinec“. (příloha č. 5)
č.10/8/2011: OZ neschvaluje záměr prodeje pozemku č.parc. 449/7 v k.ú. Husinec u Řeže.
č. 11/8/2011: OZ schvaluje provedení změn při výstavbě Chodníku a veřejného osvětlení Husinec u Řeže, z úspor získaných změnou projektu financovat prodloužení chodníku na
pozemku č.parc. 218/10, osazení obrubníku v ulici Pod Lesem a osazení lampy u Husinecké
skály.
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č.12/8/2011: OZ schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6003360 o
umístění, provozování a údržbě zařízení distribuční soustavy se společností ČEZ
Distribuce,a.s. na pozemcích p.č. 380/13 a 386/1 v k.ú. Husinec u Řeže.
č. 13/8/2011: OZ schvaluje poskytnutí daru ve formě finanční částky ve výši 10.000,- Kč pro
pana Kamila Plavce za úspěšné zpracování a podání žádosti o dotaci z FROM na Opravu lávky
pro pěší přes Vltavu v Řeži. Povinnost zdanění je na straně příjemce daru.
č. 14/8/2011: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 9.600,- Kč od paní
Jitky Kroupové na zakoupení volejbalových sloupků, sítě a bedny na nářadí pro sportovní
hřiště Červená Skála.
č. 15/8/2011: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 124.514,- Kč,- Kč od
firmy ÚJV,a.s. jako finanční podporu při opravě lávky přes řeku Vltavu.

Ověřovatelé zápisu:
pí M. Těthalová

RNDr. Václav Voseček

Ing. Ivana Zrzavá
starostka
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