OBEC HUSINEC
U Radnice 64
250 68 Řež , okres Praha – východ
tel. 220940309, GSM 607920514, e-mail ou@husinec-rez.cz, IČO 00240231,

Obec Husinec
zastupitelstvo obce
Husinec

Zápis č. 8/2014
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Husinec
konaného dne 24.11.2014 od 18.00 hodin.

Přítomni:
členové zastupitelstva obce: Ing. Ivana Zrzavá, Mgr. Jana Münzbergerová, Marie Těthalová,
Ing. Kamil Plavec, Bc. Dušan Soukup, Petra Novotná,
Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., Mgr. Martin Dymáček,
Ing. Krása David příchod v 18:17 hod.
Omluveni : 0
Neomluveni : 0
Návrhová komise:

Martin Dymáček a Kamil Plavec

Ověřovatelé zápisu: Dušan Soukup a Ivana Zrzavá

HLASOVÁNÍ:
PRO

8

Zapisovatel:

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

Krállová Renáta
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PROGRAM:

1. Kontrola usnesení ze dne 29.9.2014 a 10.11.2014
2. Schválení smlouvy na sběr tříděného odpadu s firmou EKOKOM
3. Schválení smluv o dotaci od Státního fondu životního prostředí (varovný systém a svozové auto)
4. Struktura obecního úřadu od ledna 2015
5. Pověření k jednání ohledně stavebního projektu Nad Údolím včetně zadání expertního posouzení
obytné kapacity území
6. Pravidelné odměny zastupitelům
7. Určení členů finančního a kontrolního výboru
8. Projednání žádosti o změnu ÚP
9. Ostatní záležitosti OÚ – schválení rozpočtového opatření
10. Různé, diskuse
HLASOVÁNÍ:
PRO

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE

0

K bodu 1. – Kontrola usnesení

Usnesení č.6/6/2014: ZO projednalo zastavovací studii rezidenčního souboru „Nad
Údolím“, v předložené formě s ní nesouhlasí zejména z důvodů uvedených v příloze č. 5
a vrací ji k přepracování předkladateli.
- bude dále projednáváno v bodě 5
Usnesení č.10/6/2014: ZO pověřuje starostku jednáním o posílení postavení minoritních
akcionářů ÚJV Řež,a.s.
- bylo zasláno stanovisko za Škodu JS, je třeba ještě ve věci jednat
Usnesení č. 12/7/2014
Zastupitelstvo obce odkládá volbu členů finančního výboru a členů kontrolního výboru
na následující zasedání zastupitelstva obce.
- bude dále projednáváno v bodě 7

K bodu 2. - Schválení smlouvy na sběr tříděného odpadu s firmou EKOKOM
Zastupitelům byla předložena aktualizace smlouvy s firmou EKOKOM na zajištění zpětného odběru
tříděného odpadu.
Pan Dymáček navrhuje pokusit se vyjednat s firmou EKOKOM podmínky výhodnější pro obec.
Například je oproti stávající smlouvě delší výpovědní lhůta.
Paní starostka uvedla, že obec je povinna zajistit zpětný odběr tříděného odpadu a obává se, že by obec
v následujícím období zůstala bez smluvního partnera.
Ostatní zastupitelé upozorňují na monopolní postavení společnosti EKOKOM a jsou skeptičtí
k vyjednání nadstandardních podmínek oproti jednotným smluvním podmínkám pro všechny obce
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Návrh usnesení č. 1/8/2014: ZO schvaluje smlouvu č. OS201420004534 o zajištění zpětného
odběru a využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s. a dodatek č. 1 č. OS201420004534 /01
k této smlouvě.
HLASOVÁNÍ:
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE

2 – Mgr. Martin Dymáček, Ing. Ivana Zrzavá

K bodu 3. - Schválení smluv o dotaci od Státního fondu životního prostředí
Zastupitelům byly předloženy smlouvy se SFŽP o poskytnutí podpory na Zlepšení systému
protipovodňové ochrany obce Husinec a Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Husinec.
Návrh usnesení č. 2a/8/2014: ZO schvaluje smlouvu č. 14216024 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR na Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Husinec.
HLASOVÁNÍ:
PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE 0

Návrh usnesení č. 2b/8/2014: ZO schvaluje smlouvu č. 14216161o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí ČR na Zlepšení systému protipovodňové ochrany obce Husinec.
HLASOVÁNÍ:
PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE 0

K bodu 4. – Struktura obecního úřadu od ledna 2015
Zkušenosti z předchozích roků nás vedou k následujícím návrhům ke změně v organizační struktuře:
1) Tabulkové místo asistenta starosty, které zůstává neobsazené, změnit na místo úředníka a
přijmout ho
2) Celou technickou četu zařadit do struktury obecního úřadu a přijmout nového vedoucího
úředník 1
úředník 2

starosta

místostarosta

účetní

TČ pracovník 1

TČ vedoucí
četaVedoucí

TČ pracovník 2

Ttechnické
čety

TČ pracovník 3
TČ pracovník 4
TČ pracovník 5
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- Ing. David Krása nesouhlasí s projednáváním bodu z důvodu neprojednání takto důležitého
tématu na pracovní poradě a neznalosti dopadu navrhovaných změn do rozpočtu obce
- Ing. Kamil Plavec doporučuje, aby TČ řídil někdo ze zastupitelů a navrhuje pana Dušana
Soukupa
- paní starostka a místostarostka zdůraznily nutnost přítomnosti vedoucího čety na OÚ, nelze
vést TČ na dálku
Návrh usnesení č. 3/8/2014: ZO odkládá projednání organizační struktury obecního
úřadu na následující zasedání.
HLASOVÁNÍ:
PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE 0

K bodu 5. – Stavební projekt Nad Údolím
Obec obdržela dne 12.11.2014 stanovisko vlastníků pozemků (investorů) k usnesení zastupitelstva
6/6/2014 ze dne 29.9.2014 konkretizované v příloze usnesení č. 5. Dokumenty lze nalézt na webu
obce. Investor v zásadě připomínky odmítá.
Paní starostka dále uvedla závěry z pracovní schůzky zastupitelů ze dne 12.11.2014, kde byly za
přítomnosti odborníka (urbanisty) projednány možnosti dalšího postupu jednání obce s vlastníky
pozemků (investory):
Na schůzce byl zdůrazněn §18(2) stavebního zákona, který obci ukládá dbát na obecně prospěšný
soulad veřejných a soukromých zájmů. Musí proto aktivně řešit záměry investorů v jednotlivých
lokalitách, zákonné nástroje existují. Obec je povinna jednat v zájmu obyvatel a v maximální možné
míře eliminovat negativní dopady na udržitelnost a komfort života v obci.




Vzhledem k tomu, že „zastavovací studie“ zmiňovaná v ÚP nemá oporu v zákoně, nebude takový
dokument schvalován rozhodnutím zastupitelstva samostatně. Odborník doporučil, aby
„Zastavovací studie“ sloužila jako grafický podklad k plánovací smlouvě, kterou pak schválí
zastupitelstvo jako celek.
Obec nechá odborníky (urbanista, architekt, právník) zpracovat expertní posouzení kapacitní
využitelnosti území (dále jen expertní posudek), který bude sloužit také jako oponentní posudek
předložené „zastavovací studie“.

Protože záměr investorů významně změní poměry jak v přímo dotčeném území, tak v obci jako celku
(zejména jde o veřejnou, dopravní a technickou infrastrukturu), ve stavebním řízení bude stavební úřad
povinen požadovat Plánovací smlouvu (§ 88 stavebního zákona). Expertní posudek bude jedním
z podkladů pro jednání o plánovací smlouvě.
Ze tří procesních postupů, které obec shledává jako možné
 preferuje dohodu na plánovací smlouvě vycházející kromě jiného z výše uvedeného
expertního posudku,
 ale jako vhodnou alternativu vidí i cestu pořízení regulačního plánu (zejména pro jeho
závaznost do budoucna i pro třetí osoby, nejen pro stávající investory),
 v případě nutnosti též spolu s vydáním stavební uzávěry pro danou lokalitu.
- Ing. David Krása se domnívá, že reakce na odpověď developerů nemá být předmětem usnesení
- Ing. Kamil Plavec nesouhlasí s usnesením, protože se domnívá, že to uzavírá cestu k dalšímu jednání
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Návrh usnesení č.4a/8/2014: ZO nesouhlasí se stanoviskem investorů doručeným obci
Husinec dne 12.11.2014, neboť stanovisko nerespektuje vytýkaný nesoulad s právními předpisy,
územním plánem a požadavky obce na udržitelný rozvoj.
HLASOVÁNÍ:
PRO

5

PROTI

1 – ing. Plavec Kamil

ZDRŽEL SE 3 – Ing. David Krása,
Bc. Dušan Soukup, Marie Těthalová

Dne 12.11. 2014 se zastupitelé na pracovní schůzce dohodli pověřit jednáním ohledně projektu Nad
Údolím pracovní skupinu zastupitelů složenou z členů: Jana Münzbergerová, starostka, Ivana Zrzavá,
místostarostka, David Krása, Martin Dymáček.
Návrh usnesení č.4b/8/2014: ZO pověřuje Janu Münzbergerovou, starostku, Ivanu Zrzavou,
místostarostku, Davida Krásu a Martina Dymáčka jednáním s investory ohledně projektu Nad
Údolím.
HLASOVÁNÍ:
PRO

9

PROTI 0

ZDRŽEL SE

0

Obec nechá vypracovat expertní posouzení obytné kapacity území odborníkem-urbanistou, které bude
sloužit jako podklad k jednání s investory v území. S ohledem na vytíženost odborníka výstupy této
studie budou k dispozici nejdříve na konci ledna 2015.
Obec zajistí dokončení první části již objednané studie dopravního řešení části ulice Nad Údolím
v úseku od Hlavní k ulici Na Hlinkách s ohledem na zvýšený provoz v souvislosti s novou výstavbou.
V diskusi občané požadují fázování výstavby, je nutno zachovat bezpečnost a komfort pohybu
v území, už v současné chvíli je situace problematická (p. Hnilička, Hejzl). Problémy se týkají a budou
týkat i parkování.
Pí místostarostka a p. Dymáček uvádějí, že i toto bude předmětem dohod a Plánovací smlouvy, u
nichž bude přítomen odborník na problematiku dopravy a urbanismus.
Návrh usnesení č.4c/8/2014: ZO souhlasí s vypracováním expertního posouzení kapacitní
využitelnosti území odborníkem – urbanistou, které bude podkladem pro další jednání, a pověřuje
místostarostku zadáním jeho vypracování. ZO souhlasí s dokončením první části studie dopravního
řešení ulice Nad Údolím v úseku od Hlavní k ulici Na Hlinkách a pověřuje místostarostku jednáním
se zpracovatelem.
HLASOVÁNÍ:
PRO

8

PROTI

0

ZDRŽEL SE 1 – Ing. Kamil Plavec

Byl doručen otevřený dopis zastupitelům s nesouhlasným stanoviskem k výstavbě.
K bodu 6. – Odměny zastupitelů
Návrh pravidelné měsíční odměny zastupitelům.
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Návrh usnesení č.5/8/2014: ZO stanovuje v souladu s §72 a 84 zákona o obcích odměnu za
výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva ve výši 360 Kč měsíčně každému zastupiteli.
Odměna bude poskytována od 1.12.2014.
HLASOVÁNÍ:
PRO

7

PROTI

0

ZDRŽEL SE 2 – Ing. David Krása, MarieTěthalová

K bodu 7. – Určení členů finančního a kontrolního výboru
Návrh usnesení č.6a/8/2014: ZO schvaluje paní Lucii Krulišovou členkou finančního výboru
obce Husinec.
HLASOVÁNÍ:
PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE 0

Návrh usnesení č.6b/8/2014: ZO schvaluje paní Danu Krásovou členkou finančního výboru
obce Husinec.
HLASOVÁNÍ:
PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE 0

Návrh usnesení č.6c/8/2014: ZO schvaluje paní Ludmilu Klvanovou členkou kontrolního
výboru obce Husinec.
HLASOVÁNÍ:
PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE 0

Návrh usnesení č.6d/8/2014: ZO schvaluje pana Zbyňka Kocura členem kontrolního výboru
obce Husinec.
HLASOVÁNÍ:
PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE 0

K bodu 8. Projednání žádosti o změnu ÚP
Obci byly doručeny dvě žádosti o změnu územního plánu. Obec by se měla pravidelně (1x za 4 roky)
zabývat prověřením souladu ÚP a reálných potřeb života v obci.
Návrh usnesení č.7/8/2014: ZO bere na vědomí předloženou žádost o změnu územního plánu
obce Husinec a pověřuje starostku prověřením možností dalšího postupu k přípravě realizace změn
v územním plánu obce.
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P. Plavec a Krása uvádějí, že bude rozumné změny uskutečnit ve více krocích, protože některé budou
časově náročnější na projednání a nalezení souladu i s občany, kterých se zásadní změna dotkne.
HLASOVÁNÍ:
PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE 0

K bodu 9. Ostatní záležitosti OÚ
9a) Rozpočtové opatření č. 7
- paní Ing. Jana Jeřábková vysvětlila zastupitelům tabulku s rozpočtovým opatřením
Návrh usnesení č.8/8/2014: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.7 ve znění přílohy č.1 tohoto
usnesení.
HLASOVÁNÍ:
PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE 0

9b) Zvýšení poplatku za knihovní služby na rok 2015. Děti, studenti a důchodci z 10 na 20 Kč ročně,
dospělí z 20 na 50 Kč ročně.
Starostka vysvětlila, že poplatek nebyl mnoho let zvyšován.
Návrh usnesení č.9/8/2014: ZO schvaluje zvýšení poplatku za knihovní služby na rok 2015. Děti,
studenti a důchodci 20 Kč ročně, dospělí 50 Kč ročně.
HLASOVÁNÍ:
PRO

9

PROTI

0

ZDRŽEL SE 0

Starostka dále inrofmovala o:
9c) Jmenování zástupce zřizovatele ve školské radě ZŠ a MŠ Husinec-Řež. Starostka jmenuje
Doc. Ing. Daniela Münicha, Ph.D

9d) informace o prodeji nemovitosti v ulici U Radnice 10 a možnost koupě obcí pro účely zřízení
mateřské školy.
- pí. Svátková navrhla, aby se MŠ postavila na zahradě OÚ
Návrh usnesení č.10/8/2014: ZO pověřuje pana Kamila Plavce prověřením podmínek prodeje
nemovitosti v ulici U Radnice 10 a prověřením možnosti (na základě parametrů stavby)umístit v této
nemovitosti mateřskou školu. Do 15.12.2014.
HLASOVÁNÍ:
PRO

9

PROTI

0
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K bodu 10. Různé, diskuse
1)Aktualizace vyhlášky o veřejném pořádku (hluk v neděli a ve svátky).
2)Aktualizace příspěvku v „malých“ školkách
ad1)
- Ing. Kamil Plavec má zpracovaný návrh této vyhlášky a nabízí jej k nahlédnutí
ad2)
- paní starostka zdůraznila potřebu finančně podporovat malé soukromé školky, které jsou velmi
potřebné pro děti z obce. Vyzvala zastupitele k přemýšlení nad možnostmi změnit určení příspěvku a
jeho výši.
- Doc. Ing. Daniel Münich, PhD. navrhl, že by bylo vhodné zjistit, zda příspěvek v současné podobě
umožní rodičům v souladu s novým zákonem o dětské skupině daňové zvýhodnění. P. Dymáček
situaci zmapuje.
- Ing. Kamil Plavec se připojil, že by to měl být příspěvek pro rodiče
Paní starostka oznámila, že 1. a 8.12.2014 se bude konat pracovní schůzka na téma „rozpočet“ a
15.12.2014 bude veřejné zasedání zastupitelstva na toto téma.
Diskuse:
- pan Brandýský si myslí, že by bylo dobré zamyslet se nad vzhledem webových stránek obce Husinec
- pan Krist se připojil, že webové stránky jsou nepřehledné
- paní místostarostka řekla, že poskytovatel je firma Galileo a nabízí spousty možností, jak můžou
stránky vypadat a ráda přijme jakékoli připomínky ke zlepšení webu a přehlednosti webových
stránek pro občany
- paní Svátková se zeptala, zda když bude vyhláška o veřejném pořádku aktualizována, bude hlavně
klid na dvoře OÚ, též navrhuje místo nově umístěných kontejnerů na materiál postavit na dvoře OÚ
mateřskou školku
- pan Soukup se přimlouvá, aby se o víkendu odpočívalo a nehlučelo
Zasedání bylo ukončeno ve 21:15 hod.
Tento zápis byl vyhotoven dne 25 .11.2014
Zapisovatelka: Renáta Krállová

dne : 25 .11.2014

_______________________
Ověřovatelé:

Ing. Ivana Zrzavá

dne:

_______________________
Bc. Dušan Soukup

dne:

_______________________
Starostka obce: Mgr. Jana Münzbergerová

dne:

______________________
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SOUHRN USNESENÍ
usnesení č. 1/8/2014: ZO schvaluje smlouvu č. OS201420004534 o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů s firmou EKO-KOM, a.s. a dodatek č. 1 č. OS201420004534 /01 k této
smlouvě.
usnesení č. 2a/8/2014: ZO schvaluje smlouvu č. 14216024 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na Zavedení separace a svozu bioodpadů v obci Husinec.
usnesení č. 2b/8/2014: ZO schvaluje smlouvu č. 14216161o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na Zlepšení systému protipovodňové ochrany obce Husinec.

usnesení č. 3/8/2014: ZO odkládá projednání organizační struktury obecního úřadu na
následující zasedání.
usnesení č.4a/8/2014: ZO nesouhlasí se stanoviskem investorů doručeným obci Husinec dne
12.11.2014, neboť stanovisko nerespektuje vytýkaný nesoulad s právními předpisy, územním
plánem a požadavky obce na udržitelný rozvoj.
usnesení č.4b/8/2014: ZO pověřuje Janu Münzbergerovou, starostku, Ivanu Zrzavou,
místostarostku, Davida Krásu a Martina Dymáčka jednáním s investory ohledně projektu Nad
Údolím.
usnesení č.4c/8/2014: ZO souhlasí s vypracováním expertního posouzení kapacitní využitelnosti
území odborníkem – urbanistou, které bude podkladem pro další jednání, a pověřuje
místostarostku zadáním jeho vypracování. ZO souhlasí s dokončením první části studie dopravního
řešení ulice Nad Údolím v úseku od Hlavní k ulici Na Hlinkách a pověřuje místostarostku jednáním
se zpracovatelem.
usnesení č.5/8/2014: ZO stanovuje v souladu s §72 a 84 zákona o obcích odměnu za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva ve výši 360 Kč měsíčně každému zastupiteli. Odměna bude
poskytována od 1.12.2014.
usnesení č.6a/8/2014: ZO schvaluje paní Lucii Krulišovou členkou finančního výboru obce Husinec.
usnesení č.6b/8/2014: ZO schvaluje paní Danu Krásovou členkou finančního výboru obce Husinec.
usnesení č.6c/8/2014: ZO schvaluje paní Ludmilu Klvanovou členkou kontrolního výboru obce
Husinec.
usnesení č.6d/8/2014: ZO schvaluje pana Zbyňka Kocura členem kontrolního výboru obce Husinec.
usnesení č.7/8/2014: ZO bere na vědomí předloženou žádost o změnu územního plánu obce
Husinec a pověřuje starostku prověřením možností dalšího postupu k přípravě realizace změn
v územním plánu obce.
usnesení č.8/8/2014: ZO schvaluje rozpočtové opatření č.7 ve znění přílohy č.1 tohoto usnesení.
usnesení č.9/8/2014: ZO schvaluje zvýšení poplatku za knihovní služby na rok 2015. Děti, studenti a
důchodci 20 Kč ročně, dospělí 50 Kč ročně.
usnesení č.10/8/2014: ZO pověřuje pana Kamila Plavce prověřením podmínek prodeje nemovitosti
v ulici U Radnice 10 a prověřením možnosti (na základě parametrů stavby)umístit v této
nemovitosti mateřskou školu. Do 15.12.2014.
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