Zápis č.1/2011 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Husinec konaného
dne 12.1.2011
Začátek zasedání 18 hod.
Zasedání se zúčastnili: starostka Ivana Zrzavá, místostarosta Jana Münzbergerová, Kamil
Plavec, David Krása, Marie Těthalová, Kamil Egida, Stanislav Strnad
Omluven: P. Jeroným Lešner, p. Václav Voseček
Pí starostka konstatuje, že zastupitelstvo je usnášeníschopné a jmenuje do návrhové komise
p. Ing. Krásu a pí Těthalovou, ověřovatelé zápisu p.Egida a p. Strnad.
Zastupitelé hlasují o komisích
Jednohlasně schváleno
Program zasedání:
1. Kontrola usnesení ze dne 20.12.2010
2. Změna rozpočtu na rok 2010
3. Revokace usnesení bodu číslo 14. z 20.12.2010 a schválení podání žádosti o
dotaci ve výši 3,762 mil. Kč z programu FROM.
4. Schválení daru od Červené skály na výstavbu chodníku ve výši 450 tis. Kč
5. Registrace knihovny
6. Ostatní záležitosti OÚ
7. Schválení závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ
1/ Kontrola usnesené za dne 20.12.2010
- 11. Schválení dohody o změně obsahu veřejnoprávní smlouvy, uzavřené mezi městem
Odolena Voda a obcí Husinec k zabezpečení výkonu státní správy na úseku přestupků
– s tajemníkem MěU Odolena Voda je připraveno společné podání na KÚ
- 12. Pověření místostarosty zajištěním registrace knihovny – dnes proběhne registrace
knihovny
- 14. Schválen záměr podat dotaci – dnes schválíme upřesněnou částku o níž se bude
žádat a do 15.1.2011 bude žádost podána
- 17. Záměr prodeje části pozemku č.par.313/106 (pod garáží pana Černého) – byl
vyvěšen 7.1.2011
- 18. Zřízení věcného břemene pro RWE a napojení plynovodu v ulici V Luhu –
smlouva byla podepsána a odeslána žadateli
- 19. Podání vyjádření obce k záměru „Řešení energetického využití organických
odpadů a kalů z Prahy“ (lokalita Drasty) – dne 21.12.2010 bylo vyjádření podáno
datovou schránkou i poštou
Návrh usnesení zní: OZ bere na vědomí plnění bodů usnesení zastupitelstva
z 20.12.2010
2/ Změna rozpočtu na rok 2010
Koncem roku přišly na účet obecního úřadu ještě prostředky z finančního a celního úřadu a
proto se tato skutečnost musí v rozpočtu zohlednit.
Návrh usnesení zní: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2010 ve znění změny přílohy č.1.
Hlasování o návrhu usnesení: jednohlasně schváleno
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3/ Revokace usnesení bodu číslo 14. z 20.12.2010 a schválení podání žádosti o dotaci ve výši
3,762 mil. Kč z programu FROM.
V minulém usnesení se schvalovala částka 3.000.000 Kč, ale bohužel se opomnělo připočíst
DPH a tak se částka navýšila. Proto dnes bude minulé usnesení revokováno a OZ odsouhlasí
správnou částku, o kterou bude zažádáno.
Návrh usnesení zní: OZ schvaluje zrušení bodu č. 14 Usnesení z 20.12.2010 a schvaluje
podání žádosti o dotaci ve výši 3.762.000,-Kč z programu FROM vyhlášeného hejtmanem
kraje, na opravu lávky přes Vltavu a zavazuje se k finanční spoluúčasti dle podmínek
programu. Zpracováním pověřuje Ing. Plavce a podáním Ing. Plavce a pí starostku.
Hlasování o návrhu usnesení: jednohlasně schváleno
4/ Schválení daru od Červené skály na výstavbu chodníku ve výši 450000,- Kč
Pí Těthalová vysvětlila občanům, že na začátku volebního období byl přislíben dar od
Červené skály 750 000,-Kč. Z toho byla částka 300 000,-Kč použita na dotaci platů učitelů,
když byla svízelná situace ve škole a částka 450 000,-Kč je příspěvek na výstavbu chodníku
z Červené skály do Řeže.
Návrh Usnesení zní: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 450.000,-Kč
od Červené skály, a.s., za účelem financování nákladů výstavby chodníku pro chodce.
Hlasování o návrhu usnesení: jednohlasně schváleno
5/Registrace knihovny
Pí Münzbergerová seznamuje občany s tím, že již máme zpracovaný knihovní řád, a zřizovací
listinu a žádost o registraci. Dnes musíme pouze schválit to, že knihovnu zřizujeme jako naší
organizaci a po schválení zašleme žádost na ministerstvo kultury. Zároveň musíme jmenovat
knihovnici.
Návrh usnesení: Schvaluje zřizovací listinu obecní knihovny a knihovní řád obecní knihovny.
Jmenuje v souladu se zřizovací listinou knihovnici – paní Hanu Plavcovou.
Hlasování o návrhu usnesení: jednohlasně schváleno
6/Ostatní záležitosti OÚ
a) Na OÚ byla podána žádost o vyjádření k územnímu souhlasu na výstavbu nového
kabelového vedení pro odběrné místo v obci Husinec a to č.386/23 pan Dvořáček –
ulice v Luhu, na pozemcích č.par.380/11, 386/1 a 380/13 a žádost o zřízení věcného
břemene na výše uvedenou stavbu na pozemku č. par. 380/13 to vše v k.ú. Husinec u
Řeže
Návrh usnesení zní: Schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku č. par. 380/13 v k.ú.
Husinec u Řeže pro ČEZ Distribuce, a.s, na stavbu a napojení zemního kabelového vedení
NN, kabelové pojistkové a rozpojovací skříně, dle smlouvy o budoucí smlouvě.
Hlasování o návrhu usnesení: jednohlasně schváleno
b) Na základě připomínek auditu z kraje je potřeba dodatečně schválit rozpočtová
opatření č.1, 2 a 4 z roku 2010, která již byla zastupitelstvem projednána, ale nedostala
se do usnesení, opatření jsou podepsána starostkou a místostarostou. RO č.1 ze dne
31.3.2010 – navýšení investiční dotace za Stř. kraje (příspěvek na provoz OÚ), RO č.2
ze dne 18.5.2010 – přijetí dotace na volby, RO č.4 ze dne 3.10.201 – jedná se o
přesuny jednotlivých položek uvnitř paragrafů (zdravotní a soc. zabezpečení)
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Návrh usnesení zní: OZ schvaluje rozpočtové opatření č. 1, 2 a 4 z roku 2010 ve znění
přílohy č.2.
Hlasování o návrhu usnesení: jednohlasně schváleno
7/ Schválení závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ
V rozpočtu bylo škole vyčleněno 500 000,-Kč. Auditem z kraje nám bylo doporučeno, že ZŠ
a MŠ jako naše příspěvková organizace musí mít od OÚ písemně dány závazné ukazatele
(např. spotřebu plynu a el. energie) na každý rok. Tyto ukazatele si dnes schválíme a paní
ředitelka ZŠ s nimi bude písemně obeznámena.
Návrh usnesení zní: OZ schvaluje přijetí závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Husinec na
kalendářní rok 2011, dle přílohy č.3 (dopis ředitelce školy).
Hlasování o návrhu usnesení: jednohlasně schváleno
Diskuse:
p. Hlávka si stěžuje, že nesvítí lampy v Husinci
pí Zrzavá sděluje občanům, že v opravách a údržbách lamp byly učiněny již patřičné kroky a
snad to povede k lepšímu.
p. Janatka si myslí, že retardér před Červenou skálou je k ničemu.
p. Krása vysvětluje důležitost a nezbytnost retardéru
p. Plavec: „Bezpečnostní situací v obci se budeme dále zabývat na pracovních poradách“.

Konec zasedání: 19,10hod.
Zapsala: Klvanová L.

Ověřovatelé zápisu: Kamil Egida

Stanislav Strnad

Ing. Ivana Zrzavá
starostka

Mgr Jana Münzbergerová
místostarostka
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