Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hředle konaného dne
11.5.2022 od 17.3000hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hředle
Přítomní zastupitelé: ing. J .Buňková, V. Frelich, I. Černohorská, R. Hornof,
P.Trousil, J.Vitner,
Omluveni: J. Koukal, T. Vitner
Program zasedání zastupitelstva obce:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Zahájení zasedání a kontrola usnesení z minulého jednání, zvolení
zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise usnesení z aktuálního
zasedání
Projednání a schválení závěrečného účtu obce Hředle za rok 2021
Projednání a schválení účetní závěrky obce Hředle za rok 2021
Projednání a schválení účetní závěrky MŠ a ZŠ Hředle za rok 2021 a
převedení nevyčerpané dotace do rezervního fondu školy
Projednání a schválení zakoupení elektronické úřední desky
Projednání zrušení usnesení č. 290 záměru o odprodeji pozemku 123/3
panu Evženu Balogovi
Projednání žádosti pana Jaroslava Vitnera o zařazení položky do rozpočtu
obce na rok 2023 na vydání knihy ,, Bručánovských příběhů III. ´´
Obecním muzeem
Projednání darovací smlouvy od p. Ing. Komedy na pozemek p.č. 83/7
Projednání jednotlivé změny územního plánu obce Hředle č.2
Projednání žádosti firmy Zahrady Běloušek s.r.o. o používání a péči části
veřejného prostranství u obchodu ve Hředlích.
Došlá pošta, různé
Diskuze
Přijetí usnesení a závěr zasedání

K bodu č. 1. Zahájení zasedání, odsouhlasení programu a kontrola
usnesení z minulého jednání, zvolení zapisovatele, návrhové komise a
ověřovatelů zápisu usnesení z aktuálního zasedání.
Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce Václav Frelich.
Přivítal přítomné zastupitele a přítomné občany.
Poté oznámil, že díky šesti přítomným zastupitelům je zasedání
usnášeníschopné.
Dále starosta sdělil, že zasedání bylo řádně svoláno v souladu se zákonem

O obcích a pozvánka byla vyvěšena na úředních deskách OÚ Hředle. Starosta se
dále dotázal zastupitelů, zda je usnesení ze zastupitelstva konaného 14.3.2022
v pořádku.
- Nikdo ze zastupitelů neměl žádnou námitku k zápisu ani k usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva 14.3.2022.
Následovalo schvalování navrženého programu konání OZ, bez připomínek.
Dále starosta provedl návrh zapisovatele: Ing. Buňková,
Ověřovatelů zápisu: J. Vitner, R. Hornof,
Zastupitelů pověřených sestavením návrhu usnesení: P. Trousil, I. Černohorská
Starosta provedl hlasování o návrzích s tímto výsledkem:
Hlasování :

pro 6 hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

Ke kontrole usnesení z minulého zasedání OZ: nebyl uložen starostovi
žádný úkol.
K bodu č.2 projednání a schválení závěrečného účtu obce Hředle za rok
2021.
Starosta seznámil OZ se závěrečným účtem obce za r. 2021, včetně zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za r. 2021, a to „Bez výhrad“.
Starosta dále seznámil OZ se stavem finančních prostředků obce k 31.12.2021
na běžných účtech Obce Hředle.
Účet ČNB. 9.534.521,94 Kč
Účet ČS. 2.540.201,06 Kč
J. Buňková doplnila zprávu o vyhodnocení vývoje finančních prostředků na
účtech obce Hředle za r. 2021, kdy přes navýšení výdajů na opravu hydroizolace
školy byl stav finančních prostředků o 10.977,86 Kč vyšší nežli na počátku
roku, a to především proto, že byla zrušena plánovaná rekonstrukce zasedací
místnosti OÚ.
Starosta vyzval zastupitele OZ Hředle k hlasování, kdo souhlasí s projednáním
závěrečného účtu obce s tímto výsledkem:
Hlasování :

Pro 6 hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

K bodu č. 3. Projednání a schválení účetní závěrky obce Hředle za rok 2021
Starosta seznámil OZ s účetní závěrkou obce Hředle k 31.12.2021 a
hospodářským výsledkem za r. 2021.
Hospodářský výsledek činí : 5.786.605,94 Kč, který bude převeden z účtu č. 431
na účet č. 432.
Starosta vyzval zastupitele OZ Hředle k hlasování, kdo souhlasí s účetní
uzávěrkou obce Hředle, hospodářským výsledkem za r. 2021 a jeho převedením
do rezervního fondu obce, s tímto výsledkem:

Hlasování :

Pro 6 hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

K bodu 4. Projednání a schválení účetní závěrky MŠ a ZŠ Hředle za rok
2021 a převedení nevyčerpané dotace do rezervního fondu školy
Starosta seznámil OZ s účetní závěrkou hospodaření ZŠ a MŠ Hředle za r. 2021
s tím, že celkový výsledek hospodaření školy je 43.651,87 Kč.
Hospodářský výsledek byl převeden do rezervního fondu školy. Celkem byly
náklady ZŠ a MŠ z hlavní činnosti 6.872.972,34 Kč a výnosy 6.916.624,21
Kč.
Z hospodářské činnosti činí náklady 5.292,- Kč a výnosy 5.292,- Kč.
Starosta vyzval členy OZ Hředle k hlasování, kdo souhlasí s účetní závěrkou
MŠ a ZŠ, včetně převedení HV do rezervního fondu školy s tímto výsledkem:
Hlasování:

Pro 6 hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

K bodu 5. Projednání a schválení zakoupení elektronické úřední desky
Starosta předložil OZ návrh na zakoupení elektronické úřední desky od
společnosti Galileo, která je českým výrobcem i přímým dodavatelem zařízení.
Na výrobu je oproti plastovým dováženým výrobkům z Asie, používán nerezový
plech. Starosta navrhl zakoupit typ GALILEO Smart kiosek 43“. Společnost
Galileo zpravuje software a internetové stránky obcí, proto také garantuje
propojenost internetových stránek obce s funkcí elektronické desky. Starosta
navrhl nákup zařízení včetně smlouvy na zabudování a pravidelný servis
zařízení.
Starosta vyzval členy OZ Hředle k hlasování, kdo souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy se společností GALILEO na dodání elektronické úřední desky
GaLILEO Smart kiosek 43“ s tímto výsledkem:
Hlasování :

Pro 6 hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

K bodu 6. . Projednání zrušení usnesení č. 290 záměru o odprodeji
pozemku 123/3
Starosta seznámil OZ s tím, že byl zrušen záměr na odprodej pozemku 123/3
v KÚ Hředle, protože pod domem pana Baloga je pouze část tohoto pozemku a
zbytek je volným pozemkem vedle domu. Současně předložil starosta
korespondenci, ve které Obec obdržela Usnesení Exekutorského Úřadu PlzeňMěsto kde je nemovitost č.p. 168 ve vlastnictví pana Baloga určena k exekuci
prodejem.
Následně vyzval starosta k hlasování, kdo souhlasí o úplném zrušení usnesení
č. 290 z 14.3.2022 a se zamítnutím žádosti o odprodej pozemku p.č. 123/3
Hlasování :

Pro 6 hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

K bodu č.7. Projednání žádosti pana Jaroslava Vitnera o zařazení položky
do rozpočtu obce na rok 2023 na vydání knihy ,, Bručánovských příběhů
III.“ Obecním muzeem.
Starosta seznámil OZ s žádostí Ing. J. Vitnera – vedoucího muzea o zařazení do
rozpočtu Obce pro r. 2023 nákladovou i výnosovou částku na výtisk knihy
„Bručánovské příběhy III.“
Následně vyzval starosta zastupitele OZ k hlasování, kdo souhlasí se zařazením
položky na vydání Bručánovských listů č. III. Do plánu na rozpočet pro r. 2023
Hlasování : Pro 6 hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

K bodu 8. Projednání a schválení darovací smlouvy pozemku p. č. 83/7.
Starosta opět předložil OZ Hředle návrh na převzetí daru od Ing. Komedy, který
trvá na znění své darovací smlouvy, proti kterému má námitky Mgr. Endrštová –
právní zástupce Obce, ohledně uvedení důvodu poskytnutí daru obci Hředle.
Následně vyzval starosta zastupitele OZ Hředle k hlasování, kdo je pro přijetí
daru na základě darovací smlouvy ve znění předloženém Ing. Komedou.
Hlasování :

Pro 5 hlasů

proti žádný hlas

P. Trousil se zdržel hlasování

K bodu 9. Projednání jednotlivé změny územního plánu obce Hředle č.2
Starosta seznámil OZ se studií na umístění ČOV, které je nutno změnit oproti
stávajícímu zakreslení v územním plánu obce Hředle. Z tohoto důvodu Obec
okamžitě začala jednat s majitelem pozemku, na kterém by měla být ČOV
umístěna, s panem Stuchlým a současně i s p. V. Petrbokovou o odkoupení
pozemku pod přečerpávající stanici.
Pro změnu umístění ČOV bude nutné změnit stávající územní plán obce Hředle
jako jednotlivou změnu zkráceným způsobem č.2. Za tímto účelem bylo jednáno
s pořizovatelem Ing. Topinkou.
Starosta předložil OZ ke schválení návrh smlouvy o zajištění územně plánovací
činnosti pro pana Ing. Topinku a smlouva o dílo s Ing .arch. Tunkovou na
zpracování změny č. 2 ÚP obce Hředle.
Následně starosta vyzval zastupitele OZ Hředle k hlasování, kdo je pro:
pořízení zkráceným postupem změnu č.2 územního plánu Hředle


ve smyslu § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. a) zákona č.183/2006 Sb.
(stavební zákon) o úmyslu zkráceným postupem podle § 55a a následujících
zákona č.183/2006 Sb., pořídit změnu č.2 územního plánu Hředle spočívající
v prověření:
o Změny koncepce vodního hospodářství – odvedení a čištění odpadních
vod, zejména vymezení plochy pro ČOV

 Pro účely vyhotovení návrhu obsahu změny č.2 a pro získání stanovisek dle §
55a odst.(2) písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb. v souladu s § 6 odst. 6
písm. b) a § 6 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., že pořizovatelem je Obecní
úřad Hředle.
– Výkon územně plánovací činnosti bude zajištěn na základě smlouvy
s fyzickou osobou Ing. Petrem Topinkou, Nám. T. G. Masaryka 28, 273
05 Smečno, IČ 46431276 (§ 24 stavebního zákona).
 smlouvu o dílo s Ing. Petrem Topinkou na zajištění územně plánovací
činnosti.
 Smlouvu o dílo s Ing. arch. Tunkovou na zpracování změny č. 2 územního
plánu.
Hlasování :

Pro 6

hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

K bodu 10. Projednání žádosti firmy Zahrady Běloušek s.r.o. o používání a
péči části veřejného prostranství u obchodu ve Hředlích.
Starosta přečetl OZ žádost firmy Zahrady Běloušek s.r.o. a sdělil, že již na toto
téma bylo jednáno s Mgr. Endrštovou a ta doporučila uzavřít s žadatelem
smlouvu o bezplatné výpůjčce.
Starosta vyzval zastupitele OZ k hlasování, kdo souhlasí s navrženým řešením
obdržené žádosti a zveřejněním záměru na uzavření smlouvy o bezplatné
výpůjčce s firmou Zahrady Běloušek s.r.o., s tímto výsledkem
Hlasování :

Pro 6 hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

K bodu č. 11 Došlá pošta, různé
A.
Starosta informoval OZ o jednání s KSÚS ohledně pozemku, který bude nutné
zastavit v případě výstavby chodníku – etapa č.II a předložil OZ ke schválení
žádost „O souhlas Krajské správy a údržby se stavbou na části pozemku p. č.
2672/7 k.ú. Hředle o výměře 672 m² za účelem vybudování chodníků v rámci
akce: Výstavba chodníků v obci Hředle“
a
žádost„ O uzavření Smlouvy o výpůjčce na dobu 2 roky pozemku p. č. 2672/7
k.ú. Hředle o výměře 672 m² za účelem vybudování chodníků v rámci akce:
Výstavba chodníků v obci Hředle“
Starosta vyzval zastupitele OZ Hředle k hlasování, kdo souhlasí s podání žádostí
„O souhlas Krajské správy a údržby se stavbou na části pozemku p. č. 2672/7
k.ú. Hředle o výměře 672 m² za účelem vybudování chodníků v rámci akce:
Výstavba chodníků v obci Hředle“
a

„ O uzavření Smlouvy o výpůjčce na dobu 2 roky pozemku p. č. 2672/7 k.ú.
Hředle o výměře 672 m² za účelem vybudování chodníků v rámci akce:
Výstavba chodníků v obci Hředle“
s tímto výsledkem
Hlasování :

Pro 6 hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

B.
Starosta informoval OZ o rozpočtovém opatření č. 2/2022 3/2022, schváleném
starostou.
OZ vzalo informaci na vědomí.
Hlasování se neprovádí

C.
Starosta informoval OZ o zamítnutí přidělení dotace, z důvodu nedostatku
financí, z rozpočtu Středočeského Kraje na zastřešení kabin na FK Hředle.
Hlasování se neprovádí

K bodu č. 12 Diskuse
K bodu 13. Přijetí usnesení a závěr zasedání
Starosta vyzval zastupitele Pavla Trousila k předložení návrhu na usnesení OZ
z dnešního zasedání.
Po přečtení návrhu na usnesení vyzval starosta OZ k hlasování, kdo je pro takto
navržené usnesení, s tímto výsledkem:
Hlasování :

Pro 6 hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

Na závěr starosta poděkoval zastupitelům i zúčastněným občanům za aktivní
účast a v 18.45 hod. zasedání ukončil.
Dne 11.5.2022
Zapsala: …………………………

Starosta …………………………..

Ověřovatelé:
Richard Hornof ……………….

Jiří Vitner………………….

