Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hředle konaného dne
14.3.2022 od 1800hodin
v zasedací místnosti Obecního úřadu Hředle
Přítomní zastupitelé: ing. J .Buňková, V. Frelich, I. Černohorská, R. Hornof,
J. Koukal, P.Trousil, J.Vitner, T. Vitner.
Omluveni:
Program zasedání zastupitelstva obce:
1.
Zahájení zasedání a kontrola usnesení z minulého jednání, zvolení
zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise usnesení z aktuálního
zasedání
2.
Projednání a schválení lesního hospodaření za rok 2021
3.
Projednání a schválení koupě zahradního traktoru John Deere X167
4.
Projednání žádosti o odkupu části obecního pozemku p. č. 2656/1
5.
Projednání žádosti o odkupu obecního pozemku p. č. 123/3
6.
Projednání a schválení darovací smlouvy pozemku p. č. 83/7
7.
Projednání a schválení žádosti o dotaci na Šatny fotbalového klubu část
zastřešení kontejnerů. Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy z Programu 2022 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného
času v rámci Tematického zadání Podpora sportovních a volnočasových
aktivit – investiční podpora
8.
Projednání a schválení cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace ,,Hředle, směr cihelna, veřejné osvětlení“
9.
Projednání a schválení udělení souhlasu k uspořádání automobilového
závodu do vrchu
10. Došlá pošta, různé
11. Diskuze
12. 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 8 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 20.12.2021
v pořádku.

-

Nikdo ze zastupitelů neměl žádnou námitku k zápisu ani k usnesení
z minulého zasedání zastupitelstva 20.12.2021.

Následovalo schvalování navrženého programu konání OZ, bez připomínek.
Dále starosta provedl návrh zapisovatele: Ing. Buňková,
Ověřovatelů zápisu: J. Koukal, T. Vitner, R. Hornof,
zastupitelů pověřených sestavením návrhu usnesení: P. Trousil, I. Černohorská
Dále starosta navrhl devítičlenné zastupitelstvo pro komunální volby 2022-2026
Starosta provedl hlasování o návrzích s tímto výsledkem:
Hlasování : pro 8 hlasů
proti žádný hlas
nikdo
se
nezdržel
hlasování
Ke kontrole usnesení z minulého zasedání OZ: bylo uloženo starostovi,
Václavu Frelichovi zajistit posouzení možností nápravy včetně finanční
náročnosti úpravy strouhy s vyústěním do dešťové kanalizace.
K tomuto bodu starosta sdělil: Kolem domu Tóthových vede dešťová kanalizace
v průměru cca 50-60 cm, která je dostatečná pro odvod vody ze strouhy, která
do ní ústí a je v majetku obce Hředle. Do dešťové kanalizace ústí další svody
z obecní komunikace pod vjezdem k domu Tóthových. Jedna z vpustí je ale
ucpaná a ta bude vyčištěna. Na základě konzultace s Ing. Přibylem, zahloubení
strouhy kolem domu u Tóthových by nepřineslo žádnou zvláštní změnu a
náklady by činily nejméně 200 tis. Kč. Spolu s čištěním vpusti bude nutné
vyčistit i studánku, která je zaházená hlínou, není propustná. Voda je slyšet, ale
není vidět. Mohlo by při velkém dešti dojít k toku bahna a ucpání dešťové
kanalizace. O studánku projevila zájem místní ZŠ a MŠ. Rádi by studánku
každoročně s dětmi otvírali a zavírali s písničkou. Na závěr starosta sdělil, že
bude vyznačena oddělená část pozemku, která je nyní pronajata manželům
Tóthovým.
OZ vzala zprávu starosty na vědomí.
K bodu č. 2 Projednání a schválení lesního hospodaření za rok 2021
Starosta předložil OZ k projednání a schválení zprávu o hospodaření v lesích
obce Hředle za rok 2021 sestavenou Ing. Bechyňským – Lesy Rokyta s.r.o.
Příjmy celkem: 3.204.456,-- Kč
Výdaje celkem: 2.383.974,-- Kč
Rozdíl: 820.482,-- Kč
Přijaté dotace: 285.704,-- Kč
Hospodaření za rok 2021 skončilo se ziskem 1.098.460,-- Kč. Zisk byl dosažen
navýšením cen na trhu za dřevo, které bylo vytěženo z části již v r. 2020 a
z části v roce 2021. Více nežli polovinu celkových nákladů tvoří náklady na
zalesňování holin po tětění. Druhou část nákladů tvoří náklady na těžbu 2021.

Starosta vyzval zastupitele k hlasování – kdo je pro, aby byla schválena zpráva o
lesním hospodaření s tímto výsledkem:
Hlasování : Pro 8 hlasů
hlasování

proti žádný hlas

nikdo

se

nezdržel

K bodu 3. Projednání a schválení koupě zahradního traktoru
John Deere X167.
Starosta seznámil OZ se třemi nabídkami oslovených dodavatelů:
Agrometall s.r.o.
143.900,- Kč včetně DPH
Daňhel Agro, a.s.
140.000,- Kč včetně DPH
Strom Praha a.s. – Nové Strašecí
128.000,- Kč včetně DPH
Následně vyzval starosta zastupitele k hlasování, kdo je pro zakoupení
zahradního traktoru za nejnižší nabídnutou cenu 128.000,- Kč, tj. od firmy
Strom Praha a.s. s tímto výsledkem:
Hlasování : Pro 8 hlasů
hlasování

proti žádný hlas

nikdo

se

nezdržel

K bodu 4. Projednání žádosti o odkupu části obecního pozemku p. č.
2656/1
Starosta seznámil OZ se situací, že na základě kontroly pozemků prováděné
Katastrálním úřadem v Rakovníku, došlo ke zjištění, že některé obytné domy
přesahují na pozemky, které nejsou ve vlastnictví majitele nemovitosti. Týká se
to i RD pana Miroslava Frice, jehož dům historicky zasahuje několika metry na
obecní pozemek. Pan Miroslav Fric se obrátil s žádostí na OÚ Hředle o
odkoupení této části pozemku obce Hředle.
Vzhledem k tomu, že může být více takovýchto případů, navrhl starosta stanovit
cenu pro tento účel cenu 450,- Kč/m2, tj. cena za kterou pořizovala obec
pozemky od ŘKC v r. 2021, v intravilánu obce.
Dále navrhl stanovit v obci Hředle podmínky, jakých pozemků a za jakých
podmínek by se mohl takovýto prodej obecních pozemků týkat.
Žadatel by měl na své náklady nechat zaměřit velikost pozemku obce, na kterém
stojí jeho dům a se souhlasem obce tuto část pozemku nechat oddělit.
V případě pana Miroslava Frice, navrhl starosta, aby byl vyhlášen záměr o
odprodeji části pozemku Obce ležícího pod RD čp.21, za navrženou cenu.
Následně vyzval starosta zastupitele k hlasování.
A./ Kdo je pro stanovení ceny 450,- Kč za m2 obecního pozemku, a to pouze
v případě prodeje pozemku obce Hředle pod nemovitostí jiného vlastníka, která

historicky, z části nebo zcela, stojí na pozemku obce Hředle a jedná se o prodej
pozemku tomuto vlastníkovi. Žadatel je v tomto případě na své náklady zajistit
zaměření zastavěné části obecního pozemku a se souhlasem obce i její oddělení
z původního obecního pozemku.
Hlasování:
hlasování

Pro 8 hlasů

proti žádný hlas

nikdo

se

nezdržel

B./ Kdo je pro vyhlášení záměru o odprodeji části pozemku 2656/1 panu
Miroslavu Fricovi, pod jehož RD se nachází, za cenu 450,- Kč za m2?
Hlasování:
hlasování

Pro 8 hlasů proti žádný hlas nikdo

se

nezdržel

K bodu 5. Projednání žádosti o odkupu obecního pozemku p. č. 123/3
Starosta předložil OZ žádost pana Evžena Baloga bytem Hředle čp. 168, o
prodej pozemku p.č.123/3, který se nachází pod č.p. 168 a je v jeho výlučném
vlastnictví. Dům čp. 168 stojí historicky na obecním pozemku p. č. 123/3 a
pozemky sousedící s pozemkem 123/3 jsou rovněž ve vlastnictví žadatele.
Následně vyzval starosta zastupitele k hlasování, kdo je pro vyhlášení záměru o
odprodeji pozemku 123/3 panu Evženu Balogovi, pod jehož RD se obecní
pozemek nachází za cenu 450,- Kč/m2?
Hlasování : Pro 8 hlasů
hlasování

proti žádný hlas

nikdo

se

nezdržel

K bodu 6. Projednání a schválení darovací smlouvy pozemku p. č. 83/7
Starosta seznámil OZ s návrhem darovací smlouvy na pozemek p. č. 83/7 –
ostatní plocha o výměře 410m2, kterou předložil obci Hředle pan Ing. Ondřej
Komeda na poradě OZ 31.1.2022.
Následně vyzval starosta zastupitele k hlasování, kdo souhlasí s přijetím daru od
Ing. Komedy ve formě pozemku p.č. 83/7 o výměře 410m2.
Hlasování : Pro 8
hlasování

hlasů

proti žádný hlas nikdo

se

nezdržel

K bodu 7. Projednání a schválení záměru a žádosti o dotaci na Šatny
fotbalového klubu část zastřešení kontejnerů. Žádost o poskytnutí dotace
prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy z Programu 2022 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného

času v rámci Tematického zadání Podpora sportovních a volnočasových aktivit
– investiční podpora.
Starosta seznámil OZ s možností žádat o dotaci na „šatny fotbalového klubu,
část zastřešení kontejnerů zakrytí kabin na hřišti FK Hředle“. Byla podána
žádost o dotaci v max. výši 70% rozpočtových nákladů, tj. 330.983,- Kč .
Následně vyzval starosta zastupitele k hlasování, kdo souhlasí se záměrem
zastřešení kabin a žádostí o dotaci na záměr „šatny fotbalového klubu, část
zastřešení kontejnerů“, s tímto výsledkem:
Hlasování : Pro 8 hlasů
hlasování

proti žádný hlas

nikdo

se

nezdržel

K bodu 8. Projednání a schválení cenové nabídky na zpracování projektové
dokumentace „Hředle, směr cihelna, veřejné osvětlení“.
Starosta seznámil OZ s návrhem cenové nabídky firmy ELEKTROMONT
Matějka a.s. na zpracování projektové dokumentace veřejného osvětlení v rámci
poptávkového řízení za 142.200,- Kč bez DPH.
Následně vyzval starosta zastupitele k hlasování, kdo souhlasí s tím, aby firma
ELEKTROMONT Matějka a.s. zpracovala projektovou dokumentaci „Hředle,
směr Cihelna, VO“ za poptávanou cenu, s tímto výsledkem:
Hlasování : Pro 8 hlasů
hlasování

proti žádný hlas

nikdo

se

nezdržel

K bodu 9. Projednání a schválení závodů do vrchu
Starosta seznámil OZ s žádostí HOBBY RACING KLUBU o souhlas
k uspořádání automobilového závodu do vrchu na komunikaci II. Tř. č.229,
Hředle směr Třeboc, dne 23.7.2022.
Starosta vyzval OZ k hlasování, kdo souhlasí se schválením souhlasu
k uspořádání automobilového závodu do vrchu na komunikaci č.229, s tímto
výsledkem:
Hlasování : Pro 8 hlasů
hlasování

proti žádný hlas

nikdo

se

nezdržel

K bodu 9. Došlá pošta, různé
A./ Starosta seznámil OZ s tiskovou zprávou k pomoci Ukrajině, kterou
organizuje MÚ Rakovník. Starosta navrhl za obec Hředle přispět částkou na

humanitární pomoc, kterou bude vypravovat město Rakovník, částkou 10.000,Kč.
Starosta vyzval OZ k hlasování, kdo souhlasí s darem Městu Rakovník, na
vypravení humanitární pomoci, ve výši 10.000,- Kč, s tímto výsledkem:
Hlasování : Pro 8 hlasů proti žádný hlas
hlasování

nikdo

se

nezdržel

B./ Starosta předložil OZ žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.,
Jako v loňském roce 5000,- Kč.
Starosta vyzval OZ k hlasování, kdo souhlasí s finanční roční podporou Linky
bezpečí, z.s. ve výši 5000,- Kč, s tímto výsledkem.
Hlasování : Pro 8
hlasování

hlasů proti žádný hlas

nikdo

se

nezdržel

C./ Starosta předložil OZ návrh na jednání s Farností Nové Strašecí o
možnosti vytvoření nadačního fondu na obnovu kostela Všech svatých ve
Hředlích, kde by zakladatelem byla obec Hředle. Tento fond by mohl
samostatně žádat o dotace na opravy a nebyla by tím zatěžována Obec.
Následně vyzval starosta OZ k hlasování zda souhlasí s vyvoláním jednání
s Farností Nové Strašecí na téma vytvoření nadačního fondu na opravy kostela
ve Hředlích s tímto výsledkem:
Hlasování : Pro 8 hlasů
hlasování

proti žádný hlas

nikdo

se

nezdržel

D./ Starosta informoval OZ o rozpočtovém opatření č. 1/2022, schváleném
starostou.
OZ vzalo informaci na vědomí.

K bodu 10. Diskuze
A. Váňová – v případě konání akce ZŠ a MŠ – otvírání studánky, poskytne
spolu se sousedy 2 – 3 lavičky.
H. Šváchová – je ochotna se podílet na nákladech na odborný návrh konečné
úpravy prostředí okolí vodoteče a studánky na Homolce.
K bodu 11. 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 8 hlasů

proti žádný hlas

nikdo se nezdržel hlasování

Na závěr starosta poděkoval zastupitelům i zúčastněným občanům za aktivní
účast a v 19.10 hod. zasedání ukončil.
Dne 14.3.22
Zapsala: …………………………

Starosta …………………………..

Ověřovatelé:
Richard Hornof

Tomáš Vitner

Jan Koukal

