Zápis č. 3/2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Husinec konaného
dne 22.5.2013
Začátek zasedání 18, 00 hod.
Přítomni: starostka obce Ivana Zrzavá, místostarostka obce Jana Münzbergerová, zastupitelé
Marie Těthalová, Jeroným Lešner, Václav Voseček, Kamil Plavec
Omluveni: David Krása
Nedostavili se: Stanislav Strnad, Kamil Egida
Paní starostka konstatuje, že zastupitelstvo se sešlo v počtu 6 zastupitelů z 9, zastupitelstvo
je tedy usnášeníschopné.
Návrhová komise: p. Kamil Plavec, p. Marie Těthalová
Ověřovatelé zápisu: pí Jana Münzbergerová, p. Václav Voseček
Zastupitelé hlasují o návrhové komisi a ověřovatelích - Jednohlasně schváleno
Program:
1. Kontrola usnesení ze dne 5. 5. 2014
2. Změna rozpočtu na rok 2014 – rozpočtové opatření č.3
Paní starostka navrhuje dále do programu přidat body:
3. Informace o výběrovém řízení na zhotovitele stavby „Sanace škod způsobených povodní
06/2013 na spodní stavbě lávky přes Vltavu v Řeži“ a „Obnova školního sportovního hřiště
v areálu ZŠ a MŠ Husinec – Řež“
4. Informace o rezignaci členky kontrolního výboru, Mgr. Zity Míčkové, z důvodů nečinnosti
výboru
5. Informace o jednání s majitelem tenisových kurtů za účelem odkupu

p. Plavec požaduje zrušení bodu 4, neboť nebyl uveden v původním programu na úřední
desce a nemohl se na něj připravit
P. Münzbergrová navrhuje do programu zařadit nový bod, týkající se příspěvku na školu
v přírodě žákům ZŠ Husinec Řež, kteří jsou ze sociálně slabých rodin.

Po diskusi zastupitelů je sjednán konsensus nahrazení původního bodu 4 (rezignace členky
kontrolního výboru, Mgr. Zity Míčkové, z důvodů nečinnosti výboru) novým bodem, který se
týká příspěvku na školu v přírodě.
Program je tedy navržen k hlasování v následující podobě:
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1. Kontrola usnesení ze dne 5. 5. 2014
2. Informace o výběrovém řízení na zhotovitele stavby „Sanace škod způsobených
povodní 06/2013 na spodní stavbě lávky přes Vltavu v Řeži“ a „Obnova školního
sportovního hřiště v areálu ZŠ a MŠ Husinec – Řež“
3. Změna rozpočtu na rok 2014 – rozpočtové opatření č.3
4. Poskytnutí finanční pomoci žákům ZŠ Husinec-Řež ze sociálně slabých rodin, aby se
mohli účastnit školy v přírodě
5. Informace o jednání s majitelem tenisových kurtů za účelem odkupu

HLASOVÁNÍ O PROGRAMU – JEDNOHLASNĚ SCHVÁLEN

1/ Kontrola usnesení ze dne 5.5.2014
V tomto bodě byly předneseny dílčí výsledky plnění usnesení přijatých na veřejném zasedání
obecního zastupitelstva dne 5.5.2014.
usnesení č. 2/2/2014: ZO souhlasí se záměrem odtěžit část břehu na ř. km 35 – 35,8 na
pozemcích p. č.490/12 a 490/2 a 490/3 k.ú. Husinec u Řeže. ZO nesouhlasí s přepravou
materiálu přes obec Husinec.
usnesení č. 2a/2/2014: ZO souhlasí s variantou č.1 uvedenou ve studii proveditelnosti
Revitalizace PB Vltavy v obci Husinec.
usnesení č. 2b/2/2014: ZO souhlasí s variantou č.2 uvedenou ve studii proveditelnosti
Revitalizace PB Vltavy v obci Husinec.
usnesení č. 2c/2/2014: ZO nesouhlasí s variantou č.3 uvedenou ve studii proveditelnosti
Revitalizace PB Vltavy v obci Husinec.
 Informace byla předána žadatelům
usnesení č.3/2/2014: ZO potvrzuje, že „sociální pobytové zařízení – domov se zvláštním
režimem“, které by bylo rekonstruováno ze stávajícího hotelu Vltava na pozemku č.parc. 480
v k.ú. Husinec u Řeže odpovídá svým účelem vymezenému využití plochy pozemku, který je
ÚP zařazen jako plocha pro Občanské vybavení obchodu a služeb (OO).
 Informace byla předána žadatelům
usnesení č.4/2/2014: ZO pověřuje starostku k jednání s ÚJV Řež, a.s. o koupi tenisových
kurtů u hotelu Vltava.
 Probíhají jednání se současným majitelem kurtů i budoucím nabyvatelem
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usnesení č.6/2/2014: ZO bere na vědomí nutnost vyřešit neoprávněné obohacení obce z r.
2003, ke kterému došlo přijetím platby za prodej části pozemku č.p. 461/1 v k.ú. Husinec u
Řeže o výměře 138 m2, u kterého nedošlo následně k převodu vlastnického práva.
 Byl vznesen dotaz na právníka
usnesení č.9/2/2014: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z OPŽP prioritní osa 4.1. na
svozový vůz s kontejnery za účelem zkvalitnění nakládání s odpady. Uznatelné náklady činí
90% z celkových nákladů.
 Žádost byla podána
usnesení č.11/2/2014: ZO schvaluje udělení daru paní Jarmile Králové ve výši 10.000 Kč na
provoz ateliéru JKArt.
 Byla podepsána darovací smlouva
usnesení č.12/1/2014: ZO pověřuje starostku k přípravě a jednání za účelem prodeje
obsazeného obecního bytu č.125/3 v bytovém domě č.p. 125 v k.ú. Husinec u Řeže, obec
Husinec, okres Praha – východ a zadáním znaleckého posudku na ocenění této bytové
jednotky.
 Pí starostka sdělila přítomným, že žadatelka ji telefonicky oznámila, že od záměru
koupit obecní byt, kde bydlí její dcera s rodinnou ustoupila.
Na návrh p. Plavce projednána revokace unesení č.12/1/2014 z předchozího zasedání ZO:
Návrh usnesení č.1/3/2014: ZO ruší usnesení č. 12/2/2014.
HLASOVÁNÍ: Schváleno jednohlasně.

2/ Informace o výběrovém řízení na zhotovitele stavby
2a/ Informace o výběrovém řízení na stavební akci „Sanace škod způsobených povodní
06/2013 na spodní stavbě lávky přes Vltavu v Řeži“
V květnu letošního roku proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
s názvem „Sanace škod způsobených povodní 06/2013 na spodní stavbě lávky přes Vltavu v
Řeži“. Do výběrového řízení na zhotovitele stavby se přihlásili 2 uchazeči, základním
hodnotícím kritériem byla nejnižší cena, byla vybrána firma JHP mosty spol.s r.o.
s nabídkovou cenou 565 tis. Kč bez DPH, termínem dokončení 13.8.2014 a záruční dobou 60
měsíců.
Návrh usnesení č.2/3/2014: ZO bere na vědomí informaci starostky o výsledku
výběrového řízení na zhotovitele stavby „Sanace škod způsobených povodní 06/2013 na
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spodní stavbě lávky přes Vltavu v Řeži“ a pověřuje starostku uzavřením smlouvy s vítěznou
firmou.

HLASOVÁNÍ: Schváleno jednohlasně
2b/ Informace o výběrovém řízení na stavební akci „Obnova školního sportovního hřiště v
areálu ZŠ a MŠ Husinec – Řež“
V květnu letošního roku proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na akci „Obnova školního sportovního hřiště v areálu ZŠ a MŠ Husinec – Řež“. Do výběrového
řízení na zhotovitele stavby se přihlásili 3 uchazeči, základním hodnotícím kritériem byla
nejnižší cena, byla vybrána firma 4 soft,s.r.o. s nabídkovou cenou 648 tis. Kč bez DPH,
termínem dokončení 15.6.2014 a záruční dobou 60 měsíců.

3/ Změna rozpočtu na rok 2014 rozpočtové opatření č.3
Tento bod byl předřazen v pořadí jednání, aby bylo možno na něj navázat hlasováním o
výsledku výběrového řízení.
Jedná se o úpravu rozpočtu (číslo 3) na rok 2014, která zahrnuje navýšení kapitálových
investičních výdajů na umělý povrch na hřišti Zš a Mš a opravu hasičské zbrojnice v Husinci.
p. Plavec nesouhlasí s cenou hřiště a uvádí, že našel na internetu vhodnější nabídku. Paní
starostka žádá o upřesnění, jaké technické a materiálové parametry má hřiště, které p.
Plavec našel. Pan Plavec si není povrchem jistý, „snad to byla umělá tráva“.Paní starostka
referuje o typech povrchů hřišť, jejich vhodnosti pro konkrétní místo (např. umělou trávu by
nebylo možné očistit od nánosů bahna z případné povodně) a žádá, aby se srovnávalo
srovnatelné. Informuje o nutnosti provádět práce trvanlivě, kvalitně a také o skutečnosti, že
navržené hřiště ZŠ a MŠ bylo projektováno autorizovaným projektantem se zkušenostmi
s projektováním srovnatelných staveb. Doporučuje odbornou debatu vést odborníkům.
Návrh usnesení č. 3/3/2014: ZO schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 ve znění přílohy č.1
(Rozpočtové opatření č.3).
HLASOVÁNÍ: Souhlasí: 5, Nesouhlasí: 1, Zdržel se hlasování: 0

Návrh usnesení č.4/3/2013: ZO bere na vědomí informaci starostky o výsledku
výběrového řízení na zhotovitele stavby „Obnova školního sportovního hřiště v areálu ZŠ a
MŠ Husinec – Řež“a pověřuje starostku uzavřením smlouvy s vítěznou firmou.
HLASOVÁNÍ: Souhlasí: 5, Nesouhlasí: 1, Zdržel se hlasování: 0
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4/ Poskytnutí finanční pomoci žákům ZŠ Husinec-Řež ze sociálně slabých rodin, aby se
mohli účastnit školy v přírodě
Paní Těthalová požádala zastupitelstvo za sociálně - kulturní a školský výboru, jehož je
předsedkyní o příspěvek žákům ZŠ Husinec-Řež ze sociálně slabých rodin, který by dětem
umožnil společnou školu v přírodě s ostatními žáky.
Zastupitelé se shodli na správnosti požadavku a diskutovali o konkrétní podobě pomoci. Pan
Plavec požaduje doklady o hmotné nouzi žadatelů. Ostatní zastupitelé se domnívají, že
takový požadavek k rodinám není příliš přátelský, zejména když situaci rodin někteří
zastupitelé znají, a doporučují spíše radu sociálního výboru.
Návrh usnesení č.5/3/2013: ZO souhlasí s finančním příspěvkem na školu v přírodě pro
děti ze sociálně slabých rodin, v maximální částce do 3.000,- Kč/ dítě. Příspěvek bude
přiznán na základě doporučení sociálně-kulturního a školského výboru. OZ pověřuje výbor
výběrem příjemců příspěvku.
HLASOVÁNÍ: Schváleno jednohlasně.

5/ Informace o jednání s majitelem tenisových kurtů za účelem odkupu
Paní starostka informovala zastupitele a veřejnost o jednání s vedením ÚJV Řež, a.s., o
možnosti odkoupení tenisových kurtů v areálu hotelu Vltava v Řeži.
Následovala diskuse o systémovosti koupě a budování sportovišť, možnostech případného
pronájmu od budoucího nabyvatele, provozování a údržbě kurtů a o možné obnově
tenisového klubu v Řeži.
Návrh usnesení č.5/3/2014: ZO pověřuje starostku obce jednáním o podmínkách koupě
tenisových kurtů za částku maximálně 1.000.000 Kč.

HLASOVÁNÍ: Schváleno jednohlasně.
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Souhrn usnesení k zápisu č. 3/2014 konaného dne 22.5.2014
usnesení č.1/3/2014: ZO ruší usnesení č. 12/2/2014.
usnesení č.2/3/2014: ZO bere na vědomí informaci starostky o výsledku výběrového řízení
na zhotovitele stavby „Sanace škod způsobených povodní 06/2013 na spodní stavbě lávky
přes Vltavu v Řeži“ a pověřuje starostku uzavřením smlouvy s vítěznou firmou.
usnesení č. 3/3/2014: ZO schvaluje úpravu rozpočtu roku 2014 ve znění přílohy č.1
(Rozpočtové opatření č.3).
usnesení č.4/3/2013: ZO bere na vědomí informaci starostky o výsledku výběrového řízení
na zhotovitele stavby „Obnova školního sportovního hřiště v areálu ZŠ a MŠ Husinec – Řež“a
pověřuje starostku uzavřením smlouvy s vítěznou firmou.
usnesení č.5/3/2013: ZO souhlasí s finančním příspěvkem na školu v přírodě pro děti ze
sociálně slabých rodin, v maximální částce do 3.000,- Kč/ dítě. Příspěvek bude přiznán na
základě doporučení sociálně-kulturního a školského výboru. OZ pověřuje výbor výběrem
příjemců příspěvku.
usnesení č.5/3/2014: ZO pověřuje starostku obce jednáním o podmínkách koupě tenisových
kurtů za částku maximálně 1.000.000 Kč.

V Husinci dne 30.5.2014
Zapsal Jeroným Lešner

ověřovatelé zápisu:

Václav Voseček

Jana Münzbergerová

Ing. Ivana Zrzavá
starostka
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