Zápis č. 4/2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 17.9.2012

Začátek zasedání 18, 00 hod.
Přítomni: starostka obce Ivana Zrzavá, místostarostka obce Jana Münzbergerová, zastupitelé
Kamil Plavec, David Krása, Václav Voseček, Marie Těthalová, , Stanislav Strnad, Kamil Egida
Omluveni: Jeroným Lešner
Pí starostka konstatuje, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 zastupitelů z 9, zastupitelstvo je
tedy usnášeníschopné.
Návrhová komise: pí Jana Münzbergerová, p. Václav Voseček
Ověřovatelé zápisu: pí Marie Těthalová, p. Kamil Plavec

Zastupitelé hlasují o návrhové komisi a ověřovatelích - Jednohlasně schváleno

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.

Kontrola usnesení ze dne 25.6.2012
Změna rozpočtu na rok 2012 – rozpočtové opatření 3
Žádost o úpravu vozovky – ulice Zahrádky
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
5. Projednání žádosti paní Dumkové o prodej pozemků č.parc. 380/20, 476/24, 476/25 a
476/34 v k.ú. Husinec u Řeže obci Husinec
6. Žádost o změnu územního plánu na pozemek č.parc. 218/271 v k.ú. Husinec u Řeže
7. Parkovací karty
8. Společný školský obvod
9. Informace o volbách do zastupitelstva Středočeského kraje
10. Ostatní záležitosti OÚ
11. Různé, diskuse

Hlasování o programu – jednohlasně schválen
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1/ Kontrola usnesení ze dne 25.6.2012
č.6/3/2012: OZ schvaluje záměr prodeje fekálního vozu formou veřejné soutěže (obálkovou
metodou).
Zadavatel obdržel do konce lhůty 1 obálku s nabídkou. Nabídka vyhověla formálním
požadavkům a komise na základě posouzení a vyhodnocení doporučila uzavřít
s uchazečem smlouvu. Momentálně je smlouva před podpisem.
Pan Plavec má připomínku, že je rozdíl mezi tím jak zastupitelé na minulém zasedání
přijali usnesení a mezi tím jak byla veřejná soutěž vyhlášena. Pan Plavec je proti podpisu
smlouvy a doporučuje soutěž zrušit a případně vyhlásit znovu se schválenými
podmínkami. Též se zajímá za jakou cenu byl fekál odprodán, jestli má výherce živnost na
nakládání s odpady, s kým má uzavřenou smlouvu a na jak dlouho bude mít povinnost
zabezpečovat ob. kanalizaci a jaké jsou sankce za nedodržení termínu.
Paní starostka upřesňuje, že jediná nabídka na odkoupení fekálního vozu přišla od pana
Františka Kotelenského, který nabídl cenu 20 000,-Kč a částku bude měsíčně splácet po
2000,- Kč. Podmínky soutěže byly doplněny s ohledem na občany, kteří nemají možnost
napojení na veřejnou kanalizaci a zároveň k zabezpečení havárie obecní kanalizace.
Ostatní zastupitelé uznávají, že podmínky soutěže stanovující maximální cenu za vývoz
splašků a vývoz do 2 pracovních dnů jsou pro občany výhodné. Rovněž podmínka
zabezpečení obecní kanalizace při haváriích je pro obec rozumná.

č.8/3/2012: ZO schvaluje pronájem 15 parkovacích stání na parkovišti ÚJV u lávky přes
Vltavu na období 1.8. až 31.12.2012 za cenu 300,-Kč.
Na obecní úřad byla doručena žádost paní Plickové o bezplatné přidělení karty a žádost,
která byla doručena po vyhlášené lhůtě. Parkovací karty budou řešeny v samostatném bodu
dnešního programu.
usnesení ze dne 23.4.2012
č.3/2/2012: OZ schvaluje záměr prodeje pozemku č.parc.664 v k.ú. Husinec u Řeže o výměře
1099 m2.
č.4/2/2012: OZ schvaluje záměr prodeje pozemků č.parc. 323/12 a 323/22 v k.ú. Husinec u
Řeže o celkové výměře 562 m2.
Byl vypracován posudek na určení obvyklé ceny pozemků, v současné době začneme jednání
se zastupiteli a zájemci o prodejní ceně.
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2/ Změna rozpočtu na rok 2012 – rozpočtové opatření 3
Úpravy celkem: Zvýšení příjmů o 316.600,- Kč, zvýšení výdajů o 282.860,- Kč. Nejvýznamnější
položku tvoří průtokový transfer pro ZŠ (dotace „EU peníze školám“) ve výši 184 tis. Kč, na
straně příjmů i výdajů.
Nejvýznamnějším navýšením příjmů jsou příjmy z věcných břemen 74 tis. Kč.
Na straně výdajů je nejvýznamnější položkou oprava veřejného osvětlení ve výši 55 tis. Kč
kde se opravovalo 5 lamp poškozených nárazem vozidla.
Pan Plavec si myslí, že takto předložené Rozpočtové opatření je nehlasovatelné a
upozorňoval na to již minule, je schválen rozpočet paragrafový a ne položkový. Myslí si, že o
přesunech v položkách má paní starostka pouze informovat a nedávat schvalovat.
Paní starostka vysvětluje, že je v rozpočtovém opatření dost položek přesouvajících se i mezi
paragrafy, přesuny mezi položkami jsou uváděny z důvodu transparentnosti a proto navrhuje
o rozpočtovém opatření hlasovat.
Návrh usnesení č.1/4/2012: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2012 ve znění změny
přílohy č.1 (Rozpočtové opatření č.3).
Hlasování: PRO- 7, PROTI – 0, ZDRŽEL SE – 0, NEHLASOVAL – 1 (Plavec)
Usnesení nebylo přijato.

3/ Žádost o úpravu vozovky – ulice Zahrádky
Obecnímu úřadu byla doručena žádost o úpravu vozovky v ulici Zahrádky. Jedná se o místní
komunikaci na obecních pozemcích p.č. 328/1 a 476/62 (délka 130m, šířka 2,5m, celkem 325
m2) s nezpevněným povrchem, která se nachází ve svažitém terénu. V ulici není vybudována
dešťová kanalizace, při dešti dochází ke splavování štěrku a kamení na ulici Hlavní. V případě,
že bychom se rozhodli povrch ulice zpevnit, bude nutné zároveň řešit odvod srážkových vod.
Orientační cenová nabídka je cca ve výši 185 tis. Kč. V ceně není započítána úprava
odvodnění ulice.
Pan Plavec si myslí, že by se na tuto komunikaci měl podívat odborník, aby posoudil možnost
i jiného povrchu a máme na to vyčleněny prostředky v rozpočtu? Navrhuje upravit usnesení
o odvod srážkových vod.
Návrh usnesení č.2/4/2012: OZ schvaluje úpravu vozovky a odvedení srážkových vod na
pozemku č.parc 328/1 a 476/62 v k.ú Husinec u Řeže - ulice Zahrádky a pověřuje starostku
k zajištění zpracování projektové dokumentace a zajištění dodavatele stavebních úprav.
Hlasování: JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO
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4/ 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
Jedná se o narovnání nesouladu skutečného stavu a stavu v katastru nemovitostí. Je to
silnice za Červenou skálou směrem k zadní vrátnici ÚJV. Máme silnici na pozemku SUDOPU a
SUDOP své pozemky na naší silnici.
Návrh usnesení č.3/4/2012: OZ schvaluje 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.
Hlasování: JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO

5/ Projednání žádosti paní Dumkové o prodej pozemků č.parc. 380/20, 476/24, 476/25 a
476/34 v k.ú. Husinec u Řeže obci Husinec
Jedná se o pozemky ostatní plocha, ostatní komunikace (jsou to pozemky pod obecními
komunikacemi a veřejnou zelení), jednotkové ceny vykupovaných pozemků se pohybují
cca od 40 do 70 Kč/m2, podle toho zda je povrch zpevněn či ne. Byl vypracován posudek, a
celková cena je určena na cca 111 tis.-Kč
Pan Plavec se ptá proč budeme kupovat pozemky pod zelení.
Paní starostka vysvětluje, že pozemky pod zelení zasahují až pod chodníky, ostatní je
komunikace. Tyto nedostatky vyšly najevo při digitalizaci KN.
Návrh usnesení č.4/4/2012: OZ schvaluje koupi pozemků č.parc. 380/20, 476/24, 476/25 a
476/34 v k.ú. Husinec u Řeže od paní Marty Dumkové dle znaleckého posudku
č. 154/8624/2012 vypracovaného Ing. Czechmannem dne 7.6.2012.
Hlasování: JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO

6/ Žádost o změnu územního plánu na pozemek č.parc. 218/271 v k.ú. Husinec u Řeže
Obecní úřad obdržel žádost o změnu územního plánu k pozemku č.parc. 218/271 v k.ú.
Husinec u Řeže o výměře 4 075 m2 vedený v KN jako zahrada. Předmětný pozemek má podle
platného územního plánu určený způsob využití „přírodní plocha“ popř. z části „zemědělská
plocha“, zároveň je situován v území nadregionálního biocentra. Vlastník žádá změnu
územního plánu k výstavbě rodinného domu.
Pan Krása podává k umístění pozemku podrobnější vysvětlení. Již pře dvěma lety se
zastupitelé i občané shodli, že hranice obce jsou dostatečně široké a v blízké budoucnosti by
se obec již dále rozšiřovat neměla.
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Návrh usnesení č.5/4/2012: OZ schvaluje pořízení Změny č.1 územního plánu k pozemku
č.parc. 218/271 v k.ú. Husinec u Řeže k určenému využití smíšeného obytného území
s nerušícím provozem.
Hlasování: PRO- 0, PROTI – 7, ZDRŽEL SE – 1(Egida)
Usnesení nebylo přijato.

7/ Parkovací karty
Ráda bych projednala možnost přidělení parkovacích karet na parkovací stání na parkovišti
ÚJV u Vltavy u žádostí doručených po stanoveném termínu. Žádostí bylo doručeno méně,
než je parkovacích karet, nebylo tedy nutné svolávat komisy pro přidělování. Karty bychom
postupně přidělovali zájemcům do konce roku 2012 a v průběhu roku 2013 za cenu určenou
poměrem schválené částky k počtu měsíců, na které bude karta přidělena. Vycházelo by to
na 60,- Kč/měsíc. Paní starostka navrhuje poskytnutí slevy z důvodu zdravotního omezení
občana. Vratná záloha pro případ ztráty či poškození karty je 500,- Kč.
Návrh usnesení č.6/4/2012: OZ schvaluje postupné přidělování parkovacích karet na
parkovací stání na parkovišti ÚJV u Vltavy za cenu 60,- Kč/měsíc a to do konce roku 2012 a
pro rok 2013. Slevu pro občany se zdravotním omezením na ½ schválené platby – tj. 30,Kč/měsíc. Vratná záloha pro případ ztráty či poškození karty je 500,- Kč.
Hlasování: JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO

8/Společný školský obvod
Na minulém zasedání jsme probírali problematiku společného školského obvodu, město
Klecany navrhuje vytvoření společného školského obvodu okolním obcím za účelem podpory
Klecanské školy. Na svém zasedání zastupitelstva konaném dne 18.6.2012 schválilo uzavření
dohody o vytvoření společného školského obvodu pro obce Máslovice, Větrušice,
Vodochody a Husinec.
Návrh dohody o uzavření společného školského obvodu však pro naši obec není příliš
výhodný, nestandardní se jeví zejména požadavek Klecan hradit za všechny trvale bydlící
žáky v obci, nejen za ty, kteří do Klecan skutečně chodí. V současnosti za některé děti
neinvestiční náklady nehradíme, jejich školy je nepožadují. Dále pak částka navrhovaná
v dohodě s městem Klecany je vyšší, než částky hrazené např. Kralupským školám. Paní
místostarostka informuje občany, že povinnost platby školskému obvodu s největší
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pravděpodobností odpadne a proto by bylo vhodné počkat alespoň rok, jak se situace vyvine
a smlouvu o společném školském obvodu zatím nepodepsat. Ostatní zastupitelé souhlasí.

9/ Informace o volbách do zastupitelstva Středočeského kraje
Paní starostka informuje občany o volbách do zastupitelstva středočeského kraje, které se
konají 12. a 13. 10. 2012

10/ Ostatní záležitosti OÚ
10a/ Informace o vydání směrnice o aplikaci zákona č. 111/2009 Sb. O základních
registrech
S ohledem na skutečnost, že od července letošního roku vstoupil do praxe zákon o
základních registrech, bylo nutno vydat směrnici o aplikaci tohoto zákona i pro náš úřad.
10b/Informace o postupu prací na „Opravě lávky pro pěší přes Vltavu“
Paní starostka informuje o zdárném dokončení a předání opravené lávky pro pěší.
Občané si stěžují na cyklisty – na nerespektování značky „cyklisto sesedni z kola“ a dožadují
se kontrol obecní policií.
10c/ Informace o akci Vestavba podkroví ZŠ Husinec-Řež
Při vestavbě podkroví v ZŠ se vyskytli problémy a tak se stavba nestihla dokončit do konce
srpna. Nyní už se ale finišuje a 25.9. 2012 proběhne kolaudace. Od října už budou děti moci
využívat novou učebnu v podkroví a keramickou dílnu.
10d/ Úpravy parkoviště před penzionem Hudec
Parkování u školy je problematické a tak bychom viděli řešení v kultivaci současného
parkoviště před penzionem Hudec. Prostřední plocha by zůstala zatravněná a po stranách by
se parkovalo. Necháme zpracovat projekt a finance bychom použily z každoročního daru od
ÚJV.
Návrh usnesení č.7/4/2012: OZ schvaluje zadání projektu na vybudování parkoviště a
kultivaci prostoru před penzionem Hudec. Zároveň schvaluje použití každoročního daru od
ÚJV na financování této akce a pověřuje starostku k zajištění této akce.
Hlasování: JEDNOHLASNĚ SCHVÁLENO
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10e/ Jmenování nového člena kontrolního výboru
Dne 11.4.2012 podala paní Michaela Šulcová oznámení o ukončení členství v kontrolním
výboru. Paní starostka žádá předsedu kontrolního výboru pana Plavce o jmenování nového
člena do kontrolního výboru.
Pan Plavec zatím žádného kandidáta nemá a tak žádá zastupitele a občany o spolupráci a na
příštím zasedání bude situace dořešena.

11/Různé, diskuse
-Pan Zadražil žádá obec, aby zažádala ČEZ o dar, například na opravu chodníků.
-Pan Zadražil si chce oficiálně stěžovat na chování pana Jiráska, na způsob jeho
bezohledného chování k životnímu prostředí, ubytovávání cizinců, vypouštění fekálií a žádá
obec o spolupráci. Zastupitelé a zapisovatelka mu sdělují, že stížnost musí být podána
písemně nebo ústně OÚ.
-Pan Pfeifer se zajímá o to, jak zastupitelé pokročili v řešení nedostačující kapacity školky.
-Paní starostka vysvětluje, že zastupitelé na věci intenzivně pracují a prověřují možnosti
umístění nové třídy MŠ. Je to „běh na dlouhou trať“ V současné době se jako nejreálnější jeví
varianta rozšíření současného areálu ZŠ a MŠ připojením pozemku, který by vznikl směnou
pozemku se sousední nemovitostí. Obec oslovila architekta, který je pověřen návrhem
dostavby školy a školky. V rámci tohoto projektu by došlo i k rozšíření školní kuchyně a
vybudování školní jídelny, které je nutné řešit zároveň s navýšením kapacity školky.
-Paní Krištůfková se ptá, zda by šel zprovoznit chodník podél zdi u Vomáčků k lávce
-tento pozemek je ÚJV
-Pan Pešek má připomínku k rychlosti aut v obci
-Paní Spilková se zajímá o další retardér, přechod pro chodce a o chodník

Zasedání ukončeno ve 20,00 hod.
Zapsala: Klvanová L.
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SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 4/2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Husinec konaného dne 17.9.2012

č.1/4/2012: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2012 ve znění změny přílohy č.1
(Rozpočtové opatření č.3).
č.2/4/2012: OZ schvaluje úpravu vozovky a odvedení srážkových vod na pozemku č.parc.
328/1 a 476/62 v k.ú Husinec u Řeže - ulice Zahrádky a pověřuje starostku k zajištění
zpracování projektové dokumentace a zajištění dodavatele stavebních úprav.
č.3/4/2012: OZ schvaluje 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
č.4/4/2012: OZ schvaluje koupi pozemků č.parc. 380/20, 476/24, 476/25 a 476/34 v k.ú.
Husinec u Řeže od paní Marty Dumkové dle znaleckého posudku č. 154/8624/2012
vypracovaného Ing. Czechmannem dne 7.6.2012.
č.5/4/2012: OZ neschválilo pořízení Změny č.1 územního plánu k pozemku č.parc. 218/271
v k.ú. Husinec u Řeže k určenému využití smíšeného obytného území s nerušícím provozem.
č.6/4/2012: OZ schvaluje postupné přidělování parkovacích karet na parkovací stání na
parkovišti ÚJV u Vltavy za cenu 60 Kč/měsíc a to do konce roku 2012 a pro rok 2013. Slevu
pro občany se zdravotním omezením na ½ schválené platby – tj. 30 Kč/měsíc. Vratná záloha
pro případ ztráty či poškození karty je 500,- Kč.
č.7/4/2012: OZ schvaluje zadání projektu na vybudování parkoviště a kultivaci prostoru před
penzionem Hudec. Zároveň schvaluje použití každoročního daru od ÚJV na financování této
akce a pověřuje starostku k zajištění této akce.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Kamil Plavec

Marie Těthalová

Starostka: ing. Ivana Zrzavá
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