Zápis č.3/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 4.4.2011
Začátek zasedání 19 hod.
Zasedání se zúčastnili: starostka Ivana Zrzavá, místostarostka Jana Münzbergerová, Kamil
Plavec, David Krása, Kamil Egida, Stanislav Strnad, Jeroným Lešner, Václav Voseček
Omluveni: Marie Těthalová
Pí starostka konstatuje, že zastupitelstvo se sešlo v plném počtu 8 zastupitelů z 9 a je
usnášeníschopné.
Návrhové komise: p. Lešnera apod. Plavce
Ověřovatelé zápisu: p. Egida a p. Strnad
Zastupitelé hlasují o návrhové komisi a ověřovatelích
Jednohlasně schváleno
Program zasedání:
1. Změna rozpočtu
Paní starostka navrhuje doplnit program o bod – Kontrola minulého usnesení a o bod –
Ostatní záležitosti obce.
Hlasování o doplnění programu: všichni pro
Hlasování o programu s doplněnými body: všichni pro
1/ Kontrola usnesení ze dne 10.3.2011
 Změny v opravách komunikací související s dokončením kanalizace v obci:
Probíhají jednání s dalšími 2 firmami. Jedná se o ceně a termínu prací, uzavírá se nová
smlouva o dílo.
 Záměr prodeje části pozemku č.par. 462/1 v k.ú. Husinec u Řeže: záměr byl vyvěšen
 Schválení prodeje části pozemku č. par. 313/106 v k.ú. Husinec u Řeže: panu
Černému byl zaslán dopis o schválení prodeje a byl vyzván k doložení potřebných
podkladů
 Záměr prodeje obecního bytu 2+1 – Nad Údolím 119/4: Byl osloven znalec a
dohodnuto ocenění bytu
 Schválení podpisu smlouvy o zřízení VB s ČEZ Distribuce (akce Husinec Řež –
ul.Českomoravská, kNN pro byty..) : Byla podepsána smlouva o zřízení věcného
břemene a odeslána stravě oprávněné
 Schválení podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB pro ČEZ
Distribuci na pozemek č.p. 367/5 ulice K Moráni – Byla podepsána smlouva o o
smlouvě budoucí o zřízení VB a odeslána straně oprávněné
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2/ Změna rozpočtu
a/ Schválení navýšení ceny díla „Tlaková kanalizace pro obec Husinec – Řež“ dodatkem č.
7
Dokončení kanalizace se předpokládalo do konce roku 2010. V důsledku navýšení prací a
posunutí termínu dokončení akce je nutné výdaje zahrnout do rozpočtu letošního roku.
Navýšení proběhlo dodatkem č. 7 ve výši 4,5 mil. Kč
Návrh usnesení: OZ schvaluje navýšení ceny díla „Tlaková kanalizace pro obec Husinec –
Řež“ dodatkem č.7 o 4.500.438 Kč.
Hlasování: všichni pro
b/Schválení rozpočtového opatření
 V lednu nám byla snížena dotace za Středočeského kraje přibližně z 350 000,- Kč na
340 600,- Kč.
 Daňové přiznání jsme odevzdali v březnu a částka 580.607,-Kč musí být na příjmové i
výdajové straně
 Obec převzala lokalitu Červená skála. V únoru byla poprvé placena záloha na dodávku
el. energie pro tuto lokalitu – nutné výdaje na veř. osvětlení
 ROPID - navýšení na poslední známou částku 295.000,-Kč (měli jsme 240.000,-Kč)
Návrh usnesení: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2011 ve znění přílohy č. 1
Hlasování: všichni pro
3/Ostatní záležitosti obce
 Povinností obce je sestavovat rozpočtový výhled na 2 roky dopředu. Do výhledu na
rok 2012 a 2013 jsou zahrnuty návrhy investičních akcí, které by se měly, či mohly
uskutečnit. U Investičních akcí nejsou vyčísleny náklady (příloha č. 2)
 Byla provedena aktualizace směrnic:
- Směrnice o oběhu účetních dokladů v organizaci
- Směrnice pro časové rozlišení
- Směrnice k provedení inventarizace (vypracována nově)
 Pan Krása podává informace ze stavebního výboru - Urbanistická studie zástavby za
Červenou skálou – studie je v souladu se změnami dokumentů a bude projednána na
dalším zastupitelstvu
 Pan Strnad informuje o opravě fotbalových kabin – Práce jsou dokončeny, problém je
v napojení objektu do kanalizační jímky. Obec zadá práce odborné firmě.

8/ Různé, diskuse
P. Jerie: Proč nepřišla SMS o konání schůze,
P. Bardoš: Zkolaboval nám počítač, ve kterém jsou čísla na SMS zprávy
P. Krajčír: Kdy bude převzata stavba od Mertastavu?
Pí starostka: Zatím není definitvní datum, nejsou připraveny jímky ať od občanů nebo od
Mertastavu. Přebírají se po částech, jak jsou hotové.
P. Kužel: Kvalita silnic je špatná – je dobře, že bude výběr ze dvou firem
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Pí starostka: Stávající silnice jsou nekvalitní, proto je výsledek tak špatný
P. Krása: Na zásadní opravy komunikací nemáme dostatek peněz.
P. Kužel: Otázka je, zda Mertastav opraví to, co poškodil i mimo stavby a výkopy a kdo
uhradí škody jako proražené pneumatiky apod.
P. Plavec: Obec má pojistku na způsobenou škodu
Pí starostka: Na toto se nevztahuje, je třeba to případně požadovat po Mertastavu
Občan: Bude čištění komunikací? Pí Münzbergerová: Ano, obec uklidí a umyje komunikace.

Konec veřejného zasedání v 19,45hod.
Zapsala: Münzbergerová J.

Ověřovatelé zápisu: Kamil Egida

Stanislav Strnad

Ing. Ivana Zrzavá
Starostka

Mgr. Jana Münzbergerová
místostarostka
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