Zápis č. 6/2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Husinec konaného
dne 17. 12. 2012
Začátek zasedání 18, 00 hod.
Přítomni: starostka obce Ivana Zrzavá, místostarostka obce Jana Münzbergerová, zastupitelé
Kamil Plavec, David Krása, Václav Voseček, Marie Těthalová, Jeroným Lešner
Pí starostka konstatuje, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 7 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je
tedy usnášeníschopné.
Návrhová komise: p. Václav Voseček, p. Jeroným Lešner
Ověřovatelé zápisu: pí Marie Těthalová, pí Jana Münzbrgerová
Zastupitelé hlasují o návrhové komisi a ověřovatelích - JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola usnesení ze dne 26. 11. 2012
Schválení rozpočtu na rok 2013 a výhledu na roky 2014 a 2015
Schválení závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ
Schválení rozpočtového opatření č. 5 na rok 2012
Žádost o směnu části pozemku č.parc. 218/268 díl c a d ve vlastnictví obce Husinec za
část pozemku č.parc. 218/274 díl f ve vlastnictví Sudop Group a.s. vše v k.ú. Husinec
u Řeže dle GP 910-24/2012 vypracovaného dne 24. 7. 2012
6. Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku obce
7. Schválení zřízení věcného břemene a podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene číslo IV-12-6015715 o umístění, provozování a údržbě
zařízení distribuční soustavy kabelového vedení nn s pojistkovou skříní SS se
společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 237/17 v k.ú. Husinec u Řeže.
8. Schválení zřízení věcného břemene a podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene
číslo IV-12-6006796-1 o umístění, provozování a údržbě zařízení distribuční soustavy
kabelového vedení knn pro p.č. 7, p. Hradec Václav se společností ČEZ Distribuce, a.s.
na pozemku p.č. 465/2 v k.ú. Husinec u Řeže.
9. Informace o volbě prezidenta
10. Ostatní záležitosti OÚ
a) Schválení změny v článku IV Smlouvy o koupi automobilu a souvisejících ujednání
schválené zastupitelstvem dne 26. 11. 2012
b) Schválení sociálního fondu obce
c) Schválení člena kontrolního výboru
11. Různé, diskuse
- Paní starostka navrhuje bod č. 8 přeložit na příští zasedání, neboť se jí do dnešního dne
nepodařilo spojit se zástupci firmy a dohodnout změny ve smlouvě.
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-Pan Plavec dávání návrh k programu: bod č. 10 b)„ Schválení sociálního fondu obce“, by měl
být přesunut před bod č. 2. (schválení rozpočtu)
Zastupitelé návrh podpořili.
Hlasování o programu – JEDNOHLASNĚ SCHVÁLEN
1/ Kontrola usnesení ze dne 26.11.2012
č.2/5/2012: OZ schvaluje obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
č. 1/2012 ve znění přílohy č. 2.
- vyhláška byla umístěna na úřední desku a zaslána na kontrolu příslušnému odboru MV
č.5/5/2012: OZ ruší usnesení č. 6/3/2012 a schvaluje uzavření smlouvy na prodej fekálního
vozu s panem Františkem Kotelenským ve znění přílohy č. 3.
- smlouva byla projednána s kupujícím, který žádá zastupitelstvo o změnu v platebních
podmínkách
č.7/5/2012: OZ schvaluje záměr dlouhodobého pronájmu části obecního pozemku č.parc.
220/8 v k.ú. Husinec u Řeže, a to po dokončení energetického díla obsahujícího dva stožáry a
podzemní kabelové vedení 22kV na předmětném pozemku.
- panu Pokorovi bylo zasláno vyrozumění o výsledku hlasování
č.8/5/2012: OZ schvaluje předložený návrh kupní smlouvy s paní Martou Dumkovou na
koupi nemovitostí, pozemků č.parc. 380/20, 476/24, 476/25 a 476/34 v k.ú. Husinec u Řeže
ve znění přílohy č. 4.
- smlouva byla podepsána a doručena na KÚ
č.15/5/2012: OZ schvaluje smlouvu o právu provést stavbu a uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene k „umístění energetického díla a kabelového vedení“ na pozemku č.parc.
220/8 v k.ú. Husinec u Řeže pro společnost CVŘ, s.r.o.

č.16/5/2012: OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene a podpisu smlouvy o výkonu
věcného břemene „rekonstrukce vedení Řež – kNN-NN“ se společností ČEZ Distribuce,a.s. na
pozemcích parc. č. 363/29, 363/28, 333/36, 335/3, 333/37, 333/1, 333/33, 333/34 a 333/38
v k.ú. Husinec u Řeže.
- smlouvy byly podepsány a odeslány na KÚ
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2/Schválení zřízení sociálního fondu
Starostka seznámila přítomné se směrnicí „Tvorba a čerpání sociálního fondu obce“. Do
fondu bude vložen počáteční vklad 35 000,-Kč. Prostředky fondu lze použít na příspěvek na
stravování, peněžní dary při životních a pracovních výročích a příspěvek na penzijní
připojištění.
- pan Plavec se dotazoval, kolik zaměstnanců má důchodové připojištění
- pan Plavec navrhuje, aby do příštího zasedání zastupitelé zvážili vyplácení odměn
zastupitelům za výkon jejich funkce
OZ vzalo na vědomí směrnici pro tvorbu a čerpání SF.
Návrh usnesení č.1/6/2012: OZ schvaluje zřízení sociálního fondu obce.
Hlasování: PRO – VŠICHNI

3/ Schválení rozpočtu na rok 2013 a výhledu na roky 2014 a 2015
Rozpočet spolu s výhledy byl umístěn na úřední desce po povinnou dobu 15 dní, jediné
vyjádření, které bylo k rozpočtu doručeno na obecní úřad, byl dopis – žádost o zrychlené
řešení nedostatku míst ve školce.
Starostka uvádí, že navýšení kapacity školky zastupitelstvo intenzivně řeší. V současnosti
pracuje na směně pozemku, která umožní rozšíření areálu školy a na studii dostavby budovy
ZŠ a MŠ. Dostavbou by mělo vzniknout další oddělení mateřské školy, nová jídelna
a kuchyně se skladovým zázemím.
- pan Plavec má k rozpočtu dotazy, které mu byly paní ekonomkou a starostkou objasněny
- dále pan Plavec požaduje snížení položky neinvestiční transfery pro ZŠ, v rozpočtu by
neměly být neinvestiční náklady dosud hrazené školám, které poskytují vzdělání žákům 6. až
9. třídy (obec má školu do 5. třídy), neboť byla schválena novela školského zákona a od
nového roku tyto platby nebudou hrazeny
- starostka vysvětluje, že rezerva tam zatím zůstat musí, neboť dosud nebyly vyúčtovány
neinvestiční náklady za uplynulý rok 2012
- pan Plavec navrhuje zvýšení výdajů v položce Sport a ostatní tělovýchovná činnost,
navrhuje zvýšit příspěvek fotbalistům z částky 10 000,-Kč na 30 000,-Kč
- starostka uvádí, že pro navýšení příspěvku je nutné doložit zdůvodnění a doložit návrh
použití veřejných finančních prostředků; pokud fotbalisté doloží přesný rozpis použití
finančních prostředků, je možné změnu rozpočtu udělat i v průběhu roku; momentálně není
tato žádost ničím podložena
- pan Plavec vznáší dotazy týkající se výdajů ke kanalizaci
- paní starostka po vyhledání a přinesení podkladů dotazy zodpovídá a žádá příště
o informaci předem, aby mohla připravit veškeré nutné podklady tak, aby se zbytečně
nezdržovalo zasedání
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Pan Plavec navrhuje usnesení:
Návrh usnesení č.2/6/2012: OZ schvaluje zvýšení paragrafové položky 3419 Sport a ostatní
tělovýchovná činnost z částky 25 000,- Kč na 45 000,- Kč. Důvodem je navýšení podpory pro
fotbalový klub.
Hlasování: PRO – 2 (Plavec, Münzbergerová), PROTI – 4 (Zrzavá, Voseček, Lešner,
Těthalová), ZDRŽEL SE – 1 (Krása)
Návrh usnesení č.3/6/2012: OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2013 ve znění přílohy č. 1 a
výhled na rok 2014 a 2015 ve znění přílohy č. 2.
Hlasování: PRO – VŠICHNI
4/ Schválení závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ
Paní starostka předložila zastupitelům návrh dopisu ředitelce školy o navýšení účelové
dotace na 650 000,-Kč a o určení závazných ukazatelů rozpočtu ZŠ a MŠ.
Návrh usnesení č.4/6/2012: OZ schvaluje přijetí závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Husinec Řež na kalendářní rok 2013, přesné částky jsou uvedeny v příloze č. 3 - dopisu ředitelce školy.
Hlasování: PRO – VŠICHNI
5/ Schválení rozpočtového opatření č. 5 na rok 2012
Návrh usnesení č.5/6/2012: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2012 ve znění změny
přílohy č. 4 (Rozpočtové opatření č. 5).
Hlasování: PRO – VŠICHNI

6/ Žádost o směnu části pozemku č.parc. 218/268 díl c a d ve vlastnictví obce Husinec za
část pozemku č.parc. 218/274 díl f ve vlastnictví Sudop Group a.s. vše v k.ú. Husinec u Řeže
dle GP 910-24/2012 vypracovaného dne 24. 7. 2012
Usnesením č.3/4/2012 ze dne 17.9.2012 OZ schválilo záměr směny části pozemku č.parc.
218/268 díl c a d ve vlastnictví obce Husinec za část pozemku č.parc. 218/274 díl f ve
vlastnictví SUDOP GROUP a.s. vše v k.ú. Husinec u Řeže dle GP 910-24/2012 vypracovaného
dne 24. 7. 2012
- záměr byl vyvěšen po zákonem stanovenou dobu na úřední desce, žádné připomínky či
vyjádření na OÚ doručeny nebyly
Návrh usnesení č.6/6/2012: OZ schvaluje směnu části pozemku č.parc. 218/268 díl c) a d) ve
vlastnictví obce Husinec za část pozemku č.parc. 218/274 díl f ve vlastnictví SUDOP GROUP
a.s. vše v k.ú. Husinec u Řeže dle GP 910-24/2012 vypracovaného dne 24. 7. 2012.
Hlasování: PRO – VŠICHNI
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7/ Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku obce
Firma Aktiv 95 Opava s.r.o. přislíbila jako úhradu za souhlas s užitím znaku obce do
sběratelské kolekce poskytnout 50 ks buttonů (placek) se znakem obce Husinec zdarma.
Návrh usnesení č.7/6/2012: OZ uděluje souhlas společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o. k užití
znaku obce Husinec pro vytvoření sběratelské kolekce „Erby měst a obcí České republiky“ na
předmětech „BUTTON“. Jako poplatek za souhlas s užitím znaku obce ve sběratelské kolekci bude
firmou Aktiv 95 Opava s.r.o. poskytnuto 50 ks buttonů (placek) se znakem obce Husinec zdarma.

Hlasování: PRO – VŠICHNI

8/ Schválení zřízení věcného břemene a podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o
zřízení věcného břemene číslo IV-12-6015715 o umístění, provozování a údržbě zařízení
distribuční soustavy kabelového vedení nn s pojistkovou skříní SS se společností ČEZ
Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 237/17 v k.ú. Husinec u Řeže.
- jedná se přibližně o 3m el. vedení u chat za Červenou skálou
Návrh usnesení č.8/6/2012: OZ schvaluje zřízení věcného břemene a podpis smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-6015715 o umístění,
provozování a údržbě zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN s pojistkovou skříní
SS se společností ČEZ Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 237/17 v k.ú. Husinec u Řeže.
Hlasování: PRO – VŠICHNI

9/Informace o volbě prezidenta ČR
- volba prezidenta republiky ČR proběhne 11. a 12. 1. 2013 v zasedací místnosti OÚ Husinec

10/ Ostatní záležitosti OÚ
10a/ Schválení změny v článku IV Smlouvy o koupi automobilu a souvisejících ujednání
schválené zastupitelstvem dne 26. 11. 2012
- smlouva byla projednána s kupujícím, který žádá zastupitelstvo o změnu v platebních
podmínkách
Návrh usnesení č.9/6/2012: OZ schvaluje úpravy v článku IV Smlouvy o koupi automobilu a
souvisejících ujednání schválené usnesením č. 5/5/2012 zastupitelstvem dne 26. 11. 2012 ve
znění přílohy č. 5.

Hlasování: PRO - VŠICHNI
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10b/ Schválení člena kontrolního výboru
- pan Kadlec, který byl na minulém zasedání OZ schválen jako člen Kontrolního výboru se
musel funkce vzdát, neboť jako soudce nesmí současně zastávat jinou funkci ve veřejné
správě
- paní starostka proto dnes navrhuje ke schválení jako člena Kontrolního výboru paní Mgr.
Zitu Míčkovou
Návrh usnesení č.10/6/2012: OZ schvaluje nového člena Kontrolního výboru, paní Mgr. Zitu
Míčkovou, datum narození: 11. 6. 1977, trvale bytem Hájkova 1682/1, 130 00 Praha 3.
Hlasování: PRO – VŠICHNI

11/Různé, diskuse
-

p. Plavec pochválil technickou četu obce za vzorně uklizenou obec při sněhu a náledí
pí Králová má připomínku k velikosti kamínků na cestičkách kolem hřiště
p. Pešek navrhuje udělat schůzi pro občany ohledně podpisu smluv - převod
kanalizačních přípojek na občana
p. Plavec připomíná, že by měla být na ÚD zveřejněna cena stočného na příští rok

Konec: 20,15 hod.
zapsala: Klvanová L.
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SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 6/2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Husinec konaného dne 17. 12. 2012
č.1/6/2012: OZ schvaluje zřízení sociálního fondu obce.

č.2/6/2012: OZ neschvaluje zvýšení paragrafové položky 3419 Sport a ostatní tělovýchovná
činnost z částky 25 000,- Kč na 45 000,- Kč (navýšení finanční podpory pro fotbalový klub).
č.3/6/2012: OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2013 ve znění přílohy č. 1 a výhled na rok
2014 a 2015 ve znění přílohy č. 2.
č.4/6/2012: OZ schvaluje přijetí závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Husinec na kalendářní rok
2013, přesné částky jsou uvedeny v příloze č. 3 - dopisu ředitelce školy.
č.5/6/2012: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2012 ve znění změny přílohy č. 4
(Rozpočtové opatření č. 5).
č.6/6/2012: OZ schvaluje směnu části pozemku č.parc. 218/268 díl c) a d) ve vlastnictví obce
Husinec za část pozemku č.parc. 218/274 díl f ve vlastnictví SUDOP GROUP a.s. vše v k.ú.
Husinec u Řeže dle GP 910-24/2012 vypracovaného dne 24. 7. 2012.
č.7/6/2012: OZ uděluje souhlas společnosti AKTIV 95 OPAVA s.r.o. k užití znaku obce Husinec
pro vytvoření sběratelské kolekce „Erby měst a obcí České republiky“ na předmětech
„BUTTON“. Jako poplatek za souhlas s užitím znaku obce ve sběratelské kolekci bude firmou Aktiv 95
Opava s.r.o. poskytnuto 50 ks buttonů (placek) se znakem obce Husinec zdarma.

č.8/6/2012: OZ schvaluje zřízení věcného břemene a podpis smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-6015715 o umístění, provozování a údržbě
zařízení distribuční soustavy kabelového vedení NN s pojistkovou skříní SS se společností ČEZ
Distribuce, a.s. na pozemku p.č. 237/17 v k.ú. Husinec u Řeže.
č.9/6/2012: OZ schvaluje úpravy v článku IV Smlouvy o koupi automobilu a souvisejících
ujednání schválené usnesením č. 5/5/2012 zastupitelstvem dne 26. 11. 2012 ve znění přílohy
č. 5.
č.10/6/2012: OZ schvaluje nového člena Kontrolního výboru, paní Mgr. Zitu Míčkovou,
datum narození: 11. 6. 1977, trvale bytem Hájkova 1682/1, 130 00 Praha 3.

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Jana Münzbergerová

Marie Těthalová

Starostka: Ing. Ivana Zrzavá
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