Zápis č. 1/2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 30.1.2012
Začátek zasedání 18, 30 hod.
Přítomni: starostka Ivana Zrzavá, Kamil Plavec, David Krása, Václav Voseček, Marie
Těthalová, Jana Münzbergerová,Kamil Egida, Stanislav Strnad
Omluveni: Jeroným Lešner
Pí místostarostka konstatuje, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 8 zastupitelů z 9,
zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Návrhová komise: p.Voseček, p. Krása
Ověřovatelé zápisu: pí Münzbergerová, p. Plavec
Zastupitelé hlasují o návrhové komisi a ověřovatelích - Jednohlasně schváleno

Program zasedání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kontrola usnesení ze dne 13.12.2011
Změna rozpočtu na rok 2011, po uzavření roku
Schválení závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ
Schválení daru od Centrum výzkumu Řež s.r.o. a Optaglio s.r.o.
Schválení výše úhrady za parkování na nově vybudovaném parkovišti u řeky ÚJV Řež a
zásad pro výběr uchazečů
Schválení návrhu umístění nového dopravního značení v obci
Projednání možnosti využití systému zavedeného Obcí Husinec pro nakládání s
komunálním odpadem pro podnikatelské subjekty sídlící v obci
Ostatní záležitosti OÚ
Různé, diskuse

Hlasování o programu – jednohlasně schválen

1/ Kontrola usnesení ze dne 13.12.2011
Usnesení č. 4/8/2011- Schválení záměru podat žádost o dotaci na akci „Vestavba podkroví ZŠ
Husinec – Řež“
- Žádost o dotaci byla podána v termínu.
Usnesení č. 5/8/2011 Schválení záměru podat žádost o dotaci na akci „Snížení energetické
náročnosti budovy dílen a garáží OÚ v Husinci“.
- Probíhají postupné kroky, aby bylo možné podat žádost:
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a) Uzavřena smlouva s firmou, která provede zpracování energetického auditu a připraví
žádost k podání
b) Bylo nutné napravit nedostatky v KN – stavba v KN neexistovala – bylo nutné ji
zaměřit a podat GP s žádostí o zapsání na Katastr nemovitostí – to již proběhlo
Usnesení č. 12/8/2011 Schválení podpisu 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.
- Smlouva byla podepsána a odeslána

Pan Plavec vznesl námitku k minulému zápisu, neboť z jeho pohledu v něm nebyly uvedeny
některé důležité skutečnosti, které by chtěl doplnit, a to v diskusi k bodu č.2 a bodu č.7.Tyto
připomínky pan Plavec podal písemně (příloha č.5 tohoto zápisu) a přednesl zastupitelstvu.
Návrh usnesení č.1/1/2012: OZ schvaluje změny v zápisu č. 8/2011 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Husinec konaného dne 13.12.2011 ve znění přílohy č. 5.
Hlasování: PRO – 7, ZDRŽEL SE – 1 (Zrzavá)

2/ Změna rozpočtu na rok 2011, po uzavření roku
Jedná se o návrh úpravy rozpočtu (číslo 5) na rok 2011 - k 31. prosinci 2011 - po uzavření
roku. Dochází ke zvýšení příjmů a snížení výdajů dle skutečnosti roku 2011 –celkově jde o
snížení nároků na finanční prostředky ve výši 954.062,- Kč.
Návrh usnesení č.2/1/2012:OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2011 ve znění přílohy č.1
(Rozpočtové opatření č.5)
Hlasování: jednohlasně schváleno

3/ Schválení závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ
Na základě finanční rozvahy ZŠ byla základní škole navýšena účelová dotace pokrývající
potřeby rozpočtu školy. Zároveň byly určeny závazné ukazatele rozpočtu ZŠ a MŠ a to na
elektřinu 120 000,-Kč a na plyn 140 000,-Kč na rok 2012.
Návrh usnesení č.3/1/2012: OZ schvaluje přijetí závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Husinec na
kalendářní rok 2012, přesné částky jsou uvedeny v příloze č. 2 - dopisu ředitelce školy
Hlasování: jednohlasně schváleno
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4/ Schválení daru od Centra výzkumu Řež s.r.o. a Optaglia s.r.o.


Schválení daru v hodnotě 23.400,- Kč od Centra výzkumu Řež s.r.o., za účelem opravy
majetku obce využívaného zaměstnanci společnosti CVŘ

Návrh usnesení č.4/1/2012:OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 23.400,Kč,od společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o. na opravu majetku obce využívaného
zaměstnanci společnosti.
Hlasování: jednohlasně schváleno



Schválení daru v hodnotě 11.000,- Kč od společnosti Optaglio s.r.o. na opravu
majetku obce využívaného zaměstnanci společnosti

Návrh usnesení č.5/1/2012: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši
11.000,- Kč od společnosti Optaglio s.r.o. na opravu majetku obce využívaného zaměstnanci
společnosti
Hlasování: jednohlasně schváleno

5/ Schválení výše úhrady za parkování na nově vybudovaném parkovišti u řeky ÚJV Řež a
zásad pro výběr uchazečů
Ústav jaderného výzkumu poskytl obci celkem 20 parkovacích míst na nově zbudovaném
parkovišti u lávky přes Vltavu.
Zastupitelé se předběžně dohodli na pronájmu 15 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. Zbývající karty bude možné jednorázově
zapůjčit na Obecním úřadě po předložení průkazu ZTP (či potvrzení od lékaře o špatném
zdravotním stavu) zdarma.
Návrh usnesení č.6/1/2012:OZ schvaluje cenu za pronájem parkovacího stání na parkovišti
ÚJV u lávky přes Vltavu ve výši 1.500,- Kč/rok. Kriteriem pro výběr uchazečů bude zejména
vzdálenost místa trvalého bydliště uchazeče od veřejné dopravy a zdravotní omezení
uchazeče. Výběr uchazečů provede komise jmenovaná starostkou obce a doporučí
zastupitelstvu pořadí uchazečů.
Hlasování: jednohlasně schváleno
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6/ Schválení návrhu umístění nového dopravního značení v obci
Rádi bychom zvýšili bezpečnost v obci, a to zejména chodců a dětí. Za tímto účelem
navrhujeme následující dopravní opatření:
 Husinecká ulice - osazení značek pozor děti (u zrcadla a u skály) a zábradlí v ústí malé
uličky (zkratky), která vede kolem školní zahrady
 Hlavní ulice – osazení značky zákaz zastavení, po levé straně při příjezdu k ÚJV
 Hlavní ulice – v Horní Řeži, v části nevybudovaného chodníku – požádat o návrh
opatření Dopravní inspektorát
Za účelem zlepšení průjezdnosti a parkování v ulicích Sakurová a K Levému Hradci.
 osazení značek jednosměrná ulice ve směru od Hlavní ulice k ulici Na Hlinkách a
zároveň povolení parkování pouze na pravé straně ulic.
Na doporučení pana Plavce:
 udělat ulici "K Žalovu" jednosměrnou od ulice Na Hlinkách k ulici Hlavní. Pokud bude
ulice obousměrná, mohou zde při zvýšeném provozu vznikat problémy.
Na doporučení pana Vosečka:
 projednat možnost vodorovného dopravního značení - středové dělicí čáry na silnici
od klecanské křižovatky do obce
Výše uvedená dopravní opatření budou konzultována se zástupci Dopravního inspektorátu
na zítřejší (tj. 14.1.2012) domluvené schůzce.
Pan Jerie se ptá, zda u ÚJV bude dopravní značka, nebo pruhy – odpověď: značka
Návrh usnesení č.7/1/2012: OZ schvaluje projednat a zažádat o dopravní opatření ve znění
přílohy č. 3
Hlasování: jednohlasně schváleno

6a/Změna dopravního značení v lokalitě „u Ečerů“
Pan Krása navrhuje v lokalitě „u Ečerů“ změnu rychlostního omezení z 50km/h na 70km/h.
Ostatní značení ponechat beze změny.
Paní Munzbergerová a pan Plavec by ponechali současné značení, jsou pro to tři důvody –
vyjíždění těžkých nákladních aut od lomu, vyjíždění aut od Ečerů a autobusová zastávka. Pan
Egida by přidal značku - Pozor zvěř.

Návrh usnesení č.8/1/2012: OZ schvaluje projednat a případně zažádat o změnu omezení
rychlosti v lokalitě „u Ečerů“ – omezení rychlosti z 50km/h na 70km/h. (příloha č. 4)
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Hlasování: PRO- 3 (Krása, Voseček, Zrzavá), PROTI – 3 (Plavec, Egida,Strnad), ZDRŽEL SE – 2
(Münzbergerová, Těthalová)
Usnesení nebylo přijato.

7/ Projednání možnosti využití systému zavedeného Obcí Husinec pro nakládání s
komunálním odpadem pro podnikatelské subjekty sídlící v obci
Rádi bychom nabídli podnikatelům v obci možnost sepsání smlouvy o jejich zapojení do
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Tento složitý název v praxi pro podnikatele znamená možnost legálně třídit odpady
do nádob, které jsou umístěny za tímto účelem v obci Husinec (na Hlavní, u garáží, v ulici Na
Hlinkách před samoobsluhou a v Husinci) a navíc od obce získat doklad, který je třeba doložit
případné kontrole České inspekce životního prostředí.
Každý podnikatel, který produkuje jakýkoli odpad (a to je prakticky každý podnikatel), je ze
zákona povinen odpad třídit - do vlastních nádob, nebo prostřednictvím sběrných dvorů; a to
na vlastní náklady. Dost možná většina z vás neví, že nádoby na tříděný odpad umístěné
v naší obci jsou určeny pro likvidaci odpadů výhradně z domácností, nikoli z podnikatelské
činnosti. Tato služba občanům obec např. v loňském roce přišla na 180 000,- korun.
Vzhledem k tomu, že víme, že při některých podnikatelských činnostech lze jen těžko odpady
dělit na domácí a podnikatelské, zároveň cítíme nutnost podnikatele, alespoň symbolickou
měrou, vyzvat k finanční spoluúčasti na likvidaci takovýchto odpadů a navrhuji, aby obecní
zastupitelstvo rozhodlo o zpoplatnění této služby; zároveň však podnikatelům poskytneme
onen potřebný doklad o likvidaci tříděných odpadů.
Panu Egidovi se navrhované částky zdají příliš nízké. Z diskuze zastupitelů vyplynula potřeba
doplnění podkladů a důkladnější projednání navrhovaných částek.
Bod č.7 se stahuje z programu a po doplnění podkladů bude opětovně projednán na
příštím veřejném zasedání.

8/ Ostatní záležitosti OÚ
8a/ Schválení podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu zřídit a
provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství„STL přípojka Řež 363/7“ se
společností RWE GasNet, s.r.o. na pozemku p.č. 363/40 v k.ú. Husinec u Řeže.
Návrh usnesení č.9/1/2012:OZ schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene
spočívajícího v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství „STL
přípojka Řež 363/7“ se společností RWE GasNet, s.r.o. na pozemku p.č. 363/40 v k.ú. Husinec
u Řeže.
Hlasování: jednohlasně schváleno
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8b/ Schválení uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 12 SOP 01 4120764130 se společností Čez
Distribuce a.s.
V souvislosti se zpracováním žádosti o dotaci na zateplení garáží v areálu obecního úřadu a
tím se zpracováním energetického auditu nám zpracovatelská firma doporučila změnu tarifu
na produkt „Přímotop“. V současné době se garáže vytápějí přímotopy se sazbou standard,
která je pro tento druh vytápění nevýhodná. Po změně sazby a zateplení budovy garáží by
mělo dojít k významným úsporám.
Návrh usnesení č.10/1/2012:OZ schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 12 SOP 01
4120764130 se společností Čez Distribuce a.s.
Hlasování: jednohlasně schváleno

9/ Různé, Diskuse
Pan Jerie upozorňuje na špatně provedenou rekonstrukci silnice (ul. Hlavní) kde od ÚJV až
k OÚ při silnějších deštích vznikají velké louže. Louže se vyskytuje i před Peškovými a před
Jindrovými, též na křižovatce ulic U Pošty a Zahradní, dále v ulici U Radnice. Před Peškovými
by se mělo vyřešit odvedení srážkových vod, které při deštích stékají až z ulice Rokle.
Problém je dále v místě nově vybudovaného retardéru, kde rovněž dochází k hromadění
srážkových vod.
Pí starostka: Byla podána přijata reklamace na úsek ulice Hlavní u ÚJV (u Vomáčků),
reklamace je nutné uplatňovat přes Správu a údržbu silnic, která práce od firmy Mertastav
přebírala.
Pan Hlávka má dotaz na způsob vybírání poplatků za odpady, jejich syn je trvale hlášen na
adrese v Husinci kde již fakticky několik let nebydlí. Poplatky hradí v Praze, proč tedy nestačí
donést potvrzení a být zde od poplatků osvobozen.
Pí starostka: po novelizaci daňového řádu již není možné individuelní prominutí poplatku,
obecně závazná vyhláška taxativně vyjmenovává případy, ve kterých je možné od poplatku
osvobodit

Konec zasedání: 19,45 hod.
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SOUHRN USNESENÍ zápisu č. 1/2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Husinec konaného dne 30.1.2012
Usnesení č.1/1/2012: OZ schvaluje změny v zápisu č. 8/2011 z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Husinec konaného dne 13.12.201ve znění přílohy č. 5.
Usnesení č.2/1/2012: OZ schvaluje úpravu rozpočtu roku 2011 ve znění přílohy č.1
(Rozpočtové opatření č.5).
Usnesení č.3/1/2012: OZ schvaluje přijetí závazných ukazatelů pro ZŠ a MŠ Husinec na
kalendářní rok 2012, přesné částky jsou uvedeny v příloze č. 2 - dopisu ředitelce školy.
Usnesení č.4/1/2012: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 23.400,- Kč,
od společnosti Centrum výzkumu Řež s.r.o. na opravu majetku obce využívaného
zaměstnanci společnosti.
Usnesení č.5/1/2012: OZ schvaluje přijetí daru ve formě finanční částky ve výši 11.000,- Kč
od společnosti Optaglio s.r.o. na opravu majetku obce využívaného zaměstnanci společnosti.
Usnesení č.6/1/2012: OZ schvaluje cenu za pronájem parkovacího stání na parkovišti ÚJV u
lávky přes Vltavu ve výši 1.500,- Kč/rok. Kriteriem pro výběr uchazečů bude zejména
vzdálenost místa trvalého bydliště uchazeče od veřejné dopravy a zdravotní omezení
uchazeče. Výběr uchazečů provede komise jmenovaná starostkou obce a doporučí
zastupitelstvu pořadí uchazečů.
Usnesení č.7/1/2012: OZ schvaluje projednat a zažádat o dopravní opatření dle přílohy č. 3.
Usnesení č.8/1/2012: OZ neschválilo zažádat o změnu omezení rychlosti v lokalitě „u Ečerů“
– omezení rychlosti z 50km/h na 70km/h.
Usnesení č.9/1/2012: OZ schvaluje podpis smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího
v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení včetně jeho příslušenství „STL přípojka Řež
363/7“ se společností RWE GasNet, s.r.o. na pozemku p.č. 363/40 v k.ú. Husinec u Řeže.
Usnesení č.10/1/2012: OZ schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 12 SOP 01 4120764130
se společností Čez Distribuce a.s.

Ověřovatelé zápisu: Ing. Kamil Plavec

Mgr.Jana Münzbergerová

Starostka: ing. Ivana Zrzavá
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