Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hředle konaného dne
1.8.2022 od 18.0000hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hředle
Přítomní zastupitelé: ing. J .Buňková, V. Frelich, R. Hornof, J. Koukal, P.
Trousil, J. Vitner,
Omluveni: I. Černohorská, T. Vitner
Program zasedání zastupitelstva obce:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení zasedání a kontrola usnesení z minulého jednání, zvolení
zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise usnesení z aktuálního
zasedání
Projednání a schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční
dotace základní škole Kvílice
Projednání a schválení odkupu pozemků na ČOV a přečerpávací stanici
p. č. 2546/135, p. č. 2593, p. č. 955 a p. č. 950
Projednání a schválení vybudování led osvětlení v obci Hředle
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 6 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 13.6.2022
v pořádku.
- Nikdo ze zastupitelů neměl žádnou námitku k zápisu ani k usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva 13.6.2022.
Následovalo schvalování navrženého programu konání OZ, bez připomínek.
Dále starosta provedl návrh zapisovatele: Ing. Buňková,
Ověřovatelů zápisu: J. Koukal, R. Hornof
Zastupitelů pověřených sestavením návrhu usnesení: P. Trousil, J. Vitner
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 veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
investiční dotace základní škole Kvílice
Starosta seznámil OZ s žádostí ZŠ Kvílice okr. Kladno, kterou navštěvuje jeden
žák z obce Hředle. ZŠ Kvílice žádá o příspěvek 1.300,- Kč na výstavbu
venkovního
altánu
pro
děti
a
jejich
výuku
venku.
Starosta vyzval OZ k hlasování, kdo souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy
na poskytnutí příspěvku 1.300,- Kč ZŠ Kvílice na vybudování venkovního
altánu, s tímto výsledkem:
Hlasování :

Pro 6 hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

K bodu č. 3. Projednání a schválení odkupu pozemků na ČOV a
přečerpávací stanici p. č. 2546/135, p. č. 2593, p. č. 955 a p. č. 950.
Starosta předložil OZ návrh odkoupení pozemku p.č. 950 a p.č. 955 u mostu
v Kotlinách, kde by měla být přečerpávací stanice pro splaškovou kanalizaci a
dále s návrhem na odkoupení pozemků na výstavbu ČOV p.č. 2546/135 a p.č.
2593. S majiteli pozemků p. V. Petrbokovou a O. Kuklíkovou, J. Stuchlým a P.
Stuchlým, již bylo jednáno a je možné uzavřít kupní smlouvu na jejich odkup.
Jedná se o pozemek p.č. 950 – za 2.304,- Kč, pozemek p.č. 955 – za 4.032,- Kč,
pozemek p.č. 2593 – za11.168,- Kč a pozemek p.č. 2546/135 – za 26.240,- Kč.
Cena vychází z ceny, se kterou bylo počítáno při směně pozemků s ŘKC v r.
2021.
Starosta vyzval OZ k hlasování, kdo souhlasí s odkupem pozemku p.č. 950 na
přečerpávací stanici od paní Vendulky Petrbokové, bytem Hředle a Olgy
Kuklíkové, bytem Praha, za sjednanou cenu 2.304,- Kč, s tímto výsledkem:
Hlasování :

Pro 6

hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

Starosta vyzval OZ k hlasování, kdo souhlasí s odkupem pozemku p.č. 955 na
přečerpávací stanici od pana Jindřicha Stuchlého, bytem Teplá a pana Pavla
Stuchlého bytem Praha Chodov, za sjednanou cenu 4.032,- Kč, s tímto
výsledkem:
Hlasování :

Pro 6

hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

Starosta vyzval OZ k hlasování, kdo souhlasí s odkupem pozemků p.č. 2593 za
sjednanou cenu 11.168,- Kč a p.č . 2546/135 za sjednanou cenu 26.240- Kč, na

výstavbu ČOV. Oba pozemky od spoluvlastníků, pana Jindřicha Stuchlého,
bytem Teplá a pana Pavla Stuchlého bytem Praha Chodov, s tímto výsledkem:
Hlasování :

Pro 6

hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

K bodu 4. Projednání a schválení vybudování led osvětlení v obci Hředle.
Starosta seznámil OZ s výsledkem ze zpracovaného „Pasportu veřejného
osvětlení v obci Hředle“ a navrhl vzhledem k úsporám el. energie při výměně
světel, změnit rozpočet pro r. 2022 a provést ještě v r. 2022 jejich výměnu. Cena
výměny světel dle analýzy a návrhu veřejného osvětlení s technologií LED, by
měla vyjít zhruba na 285 tis. Kč. Přičemž vypočtená návratnost investice je do
3. let.
Starosta vyzval OZ k hlasování, kdo souhlasí se změnou v rozpočtu 2022 a
provedením výměny světel ve veřejném osvětlení ještě v r. 2022, s tímto
výsledkem:
Hlasování:

Pro 6 hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

K bodu 5. . Došlá pošta, různé
A. Starosta seznámil OZ s rozpočtovou změnou č. 6/2022
Hlasování se neprovádí, OZ vzalo zprávu na vědomí
B. Starosta informoval OZ o poděkování HOBBY RACING KLUBU Obci
Hředle, který pořádal v obci závody do vrchu, pod názvem TRIOLA
CUP.
Hlasování se neprovádí, OZ vzalo zprávu na vědomí
C. Starosta seznámil OZ s navýšením příspěvku na 14 žáků s trvalým
bydlištěm ve Hředlích a docházejícího na povinnou školní výuku do ZŠ
Mutějovice, z důvodu nárůstu nákladů na spotřebu el. energie a plynu této
školy. Příspěvek se zvyšuje z původních 36.000,- Kč na 76.421,- Kč na
rok 2022.
Starosta vyzval OZ k hlasování, kdo souhlasí s novým příspěvkem,
s tímto výsledkem:
Hlasování:

Pro 6 hlasů

proti žádný hlas

K bodu č. 6. Přijetí usnesení a závěr zasedání

nikdo se nezdržel hlasování

Starosta vyzval pana P. Trousila za návrhovou komisi, k přečtení návrhu na
usnesení a následně vyzval zastupitele k hlasování, kdo souhlasí s navrženým
usnesením, 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 19.15 hod. zasedání ukončil.
Dne 1.8.2022
Zapsala: …………………………

Starosta …………………………..

Ověřovatelé:

Jan Koukal

……………………..

Richard Hornof

…………………………

