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Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod.
v zasedací místnosti OÚ čp.46.
Č.j.7/09
Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,
Poslušný Václav, Červinka Miroslav, Junek Pavel.
Omluven: ing.Jiří Dragoun.
1/ Zasedání ZO bylo zahájeno starostou v 19,00hod. přivítáním všech přítomných, přečtením
programu a návrhem ověřovatelů. Navrženi a schváleni byli Vacek Fr. a Tulach Josef.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
2/ Kontrola usnesení z minulého zasedání ZO – bod 5/g – pokračuje písemné projednávání
o bezúplatném převodu pozemků č.447/3 a 447/4 na obec.
ZO bere na vědomí
3/ Návrh rozpočtu Obce Hřiměždice na rok 2010 – zastupitelé se seznámili a projednali
přebytkový návrh rozpočtu obce na rok 2010 příjmy ve výši 5.604,6tis.Kč a výdaje ve
výši 4.613tis Kč a financování úvěr ve výši 450tis.Kč a hlasováním rozhodli
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
4/ Finanční příspěvek na hospodaření v lesích – obec obdržela od KÚ SK finanční
příspěvek ve výši 29.058,-Kč na pořízení LHP na období 2009 až 2018 o který požádala
v srpnu 2009.
ZO hlasováním rozhodli a schválili finanční příspěvek.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
5/ Žádosti o dotace – ZO rozhodli a schválili požádat KÚ SK o dotace z POV a FROM
a) SDH – 250.000,-Kč na nákup stříkačky
b) Sport a volný čas – 140.000,-Kč výměna oken a dveří u šaten TJ
c) Fond ŽP – 3.900tis Kč vodovod Vestec
d) From – 3.510tis Kč na opravu komunikací
ZO se zavazují ke spolufinancování výše uvedených akcí
Hlasování - pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
6/ Kupní smlouva na poz.č. 369/19 v k.ú.Hřiměždice – Cirusová Zdeňka,Praha
ZO hlasováním schvalují a souhlasí s Kupní smlouvou na prodej poz.č.369/19 v k.ú.
Hřiměždice o výměře 255m2 a to za kupní cenu 34.170,-Kč (134,-Kč/m2 ZO dne 14.5.
2009 bod.4 stanovení ceny)
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
7/ Žádosti občanů – a) p.Brejcha Zdeněk –prodej poz.č.369/30
ZO schválili a rozhodli zveřejnit Záměr o prodeji poz.č.369/30 v k.ú.Hřiměždice o
výměře 47m2
Hlasování pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
b) p.Lomoz František ml.– žádost o zproštění platby za stočné
Vzhledem k tomu, že p.Lomoz Fr. má stále trvalý pobyt v obci, ZO rozhodli a schválili
jeho platbu stočného snížit na 50% tj.45,-Kč/měsíc.O výsledku bude písemně informován.
Hlasování pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
c) p.Somol Václav – pokácení 7ks stromů na poz.č.628/3 v k.ú.Hřiměž.
Dva stromy jsou uschlé, ostatní z poloviny. Jsou v blízkosti nemovitostí a některé jsou
již i nakloněny a mohou tak být nebezpečné osobám i objektům v jejich okolí. ZO souhlasí a nemají námitky proti jejich pokácení.
Hlasování pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování:
d) průzkumný vrt a stavební buňka na poz.č.176/3,191/10 a13 v k.ú.
Vestec u Hřiměždic – Janina Lazareva, Praha
ZO bere na vědomí
e) průzkumný vrt na poz.č. 808/1 v k.ú.Hřiměždice – Černý Oldřich
ZO bere na vědomí
f) zřízení brány u čp.56 – nájemníci v obecních bytech v čp.56 požadují
znovuzřízení brány (uzavíratelných vrat) na dvůr této nemovitosti z důvodu nedávného
napadení psa, jedné nájemnice, cizím psem.
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Také neoprávněného vstupu cizích osob na tento pozemek.
ZO se rozhodli pro postavení prozatimní dřevěné brány a původní železnou nechat
opravit. Po opravě bude brána usazena na původní místo a nechá se opravit brána
na druhé straně domu čp.56. Komise ve složení Vacek Fr.,Vacek J.,Tulach J. a
Novák J. prošetří na místě podmínky a způsob provedení opravy.
Hlasování pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
g) povolení provedení průzk.výkopových prací u čp.31 Vestec – Kolářová L.
Hlasování pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
8/ Žádosti organizací – a) CR Projekt,Mladá Boleslav – vyjádření k rekonstrukci mostu
ve Vestci
ZO se dohodli a schvalují, že budou požadovat alespoň po jedné straně mostu
zřídit chodník.
Hlasování pro: 7
proti: 1
zdržel se hlasování: 0
b) finanční příspěvek – 25.okrsek OSH ČMSP Příbram
ZO schvalují fin.příspěvek ve výši 1.000,-Kč
Hlasování pro: 7
proti: 1
zdržel se hlasování: 0
c) finanční příspěvek – FOND ohrožených dětí
ZO schvalují fin.příspěvek ve výši 500,-Kč
Hlasování pro: 7
proti: 1
zdržel se hlasování: 0
d) finanční příspěvek – Unicef
ZO schvalují fin.příspěvek ve výši 300,-Kč
Hlasování pro: 7
proti: 1
zdržel se hlasování: 0
e) finanční příspěvek – Ochrana fauny
ZO neschvalují fin.příspěvek 500,-Kč
Hlasování pro: 0
proti: 6
zdržel se hlasování: 2
f) dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebyt.prostor v čp.68 - obchod
ZO schvalují dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor p.Dagmar
Tulachové v bodě 5 a,b) Společná a závěrečná ustanovení a tato smlouva se
prodlužuje na dobu neurčitou.
Hlasování pro: 6
proti: 1
zdržel se hlasování: 1
9/ Různé – a) Dodatky č.1,2,3 a 4 ke smlouvě o dílo č.600106 – Dokas Dobříš,spol.s.r.o.
ZO se seznámili se všemi čtyřmi dodatky a rozhodli se písemně požádat o svoz
nebezpečného odpadu pouze 2x do roka z původních čtyř svozů,které nebyly
plně využity jedná se o dodatek č.2.
Hlasování pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
b) Směrnice k provedení inventarizace – předseda Miroslav Červinka, člen
Václav Poslušný, Zd.Kokštejnová,Josef Vacek a Jiří Dragoun.
Zahájení invent.31.12.2009 ukončení invent.19.1.2010 předání invent.
19.1.2010.
ZO souhlasí a hlasováním rozhodli
Hlasování pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
c) Nájmy v obecních bytech – ZO se rozhodli a schválili zvýšení nájmů
v obecních bytech o 5% s platností od 1.1.2010.
Hlasování pro: 6
proti: 2
zdržel se hlasování: 0
d) Město Dobříš oznamuje, že od 1.1.2010 je ukončena činnost Lékařské
služby první pomoci na Dobříši.Poslední služba bude poskytována dne
27.12.2009.
ZO bere na vědomí.
e) Rozpočtové opatření č.6/09 – zastupitelé projednali rozpočtové opatření
č.6/09 navýšení příjmů o 111,46tis.Kč a navýšení výdajů o 57,33tis.Kč
a hlasováním rozhodli o jeho schválení. Podrobné rozpočtové opatření
č.6/09 je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
f) ZO byli starostou obce seznámeni se zápisem z jednání rady obcí, která
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se konala 19.11.2009 na Rybníkách. Projednával se postup obcí při pořizování územních plánů a změn územních plánů dle stavebního zákona.
ZO bere na vědomí.
g) Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemní
komunikaci – vodovod Vestec pro: ing.Danu Plavcovou, Helenu
Šimkovou, Miroslavu Němcovou a Luďka Šimka, Marii Dragounovou a ing.Jiřího Dragouna, Správu a údržbu silnic Benešov,
Lesy ČR a Vodní toky Benešov.
ZO se seznámili s obsahem všech smluv a hlasováním rozhodli jejich schválení.
Hlasování pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
h) Mandátní smlouva č.162/2009 – zajištění výběr.řízení pro zakázku
malého rozsahu na stavební práce při obnově vodovod.řadu Vestec
ZO se seznámili s obsahem smlouvy a hlasováním rozhodli o jejím schválení.
Hlasování pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
ch) Místní program rozvoje Obce Hřiměždice – aktualizace, ZO projednalo
jednotlivé body v programu rozvoje obce do konce svého volebního období v roce
2010 a hlasováním rozhodlo jejich schválení.
Hlasování pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
i) Stavební záležitosti – ZO se seznámili se všemi 18 stavebními záležitostmi, nemají připomínky a berou na vědomí.
10/ Diskuse – veřejné osvětlení u kulturního domu, odklizení kamenů u lomu, opravit
levou část mostu ( u přečerpávačky), pokácení dvou stromů v parku.
11/ Závěr a usnesení.

Zapsal:…………………………….
Kokštejnová Zd.

Ověřili:………………………………………..
Fr.Vacek, Josef Tulach

Schválil:…………………………….
Jiří Novák
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Usnesení ze zasedání obce Hřiměždice dne 15.12.2009.
Čj. 7/09
1. ZO schvaluje navržený program.
ZO schvaluje ověřovatele zápisu – Fr.Vacek a Josef Tulach.
2. ZO schvaluje a souhlasí.
3. ZO schvaluje a souhlasí přebytkovým návrhem rozpočtu Obce Hřiměždice
na rok 2010 příjmy ve výši 5.604,6tis.Kč a výdaje ve výši 4.613tis.Kč a
financování úvěr ve výši 450tis.Kč.
4. ZO schvaluje a souhlasí s fin.příspěvkem na hospodaření v lesích - pořízení
LHP ve výši 29.058,-Kč.
5. ZO schvaluje a souhlasí se spolufinancováním a požádáním o datace pro
SDH,sport a volný čas,vodovod Vestec a opravy komunikací – a,b,c,d)
6. ZO schvaluje a souhlasí s Kupní smlouvou na prodej poz.č.369/19 v k.ú.
Hřiměždice, 255m2 za 34.170,-Kč.
7. ZO schvaluje a souhlasí se zveřejněním Záměru na prodej poz.č.369/30
v k.ú.Hřiměždice, 47m2 – a)
ZO schvaluje a souhlasí s platbou stočného ve výši 45,-Kč/měsíc – b)
ZOschvaluje a souhlasí s pokácením stromů – c)
ZO bere na vědomí – d,e)
ZO schvaluje a souhlasí po prošetření podmínek a způsobu provedení opravy
znovuzřízení brány na dvůr u čp.68 – f)
ZO schvaluje a souhlasí – g)
8. ZO schvaluje a souhlasí vybudovat chodník po jedné straně mostu – a)
ZO schvaluje a souhlasí s fin.přísp. 1.000,-Kč pro 25.okrsek OSH ČMSP – b)
ZO schvaluje a souhlasí s fin.přísp. 500,-Kč pro Fond ohrožených dětí – c)
ZO schvaluje a souhlasí s fin.přísp. 300,-Kč pro Unicef – d)
ZO neschvaluje a nesouhlasí s fin.přísp. 500,-Kč pro Ochranu fauny – e)
ZO schvaluje a souhlasí s dodatkem č.1 – f)
9. ZO schvaluje a souhlasí s dodatkem ke sml.o dílo č.600106 Dokas Dobříš – a)
ZO schvaluje a souhlasí se Směrnicí k provedení inventarizace – b)
ZO schvaluje a souhlasí se zvýšením nájmu o 5% v obec.bytech – c)
ZO bere na vědomí – d)
ZO schvaluje a souhlasí s rozpočtovým opatřením č.6/09 navýšení příjmů
o 111,46tis.Kč a navýšení výdajů o 57,33tis.Kč – e)
ZO bere na vědomí – f)
ZO schvaluje a souhlasí se všemi 7 smlouvami o zřízení věcných břemen – g)
ZO schvaluje a souhlasí s Mandantní smlouvou č.162/2009 – h)
ZO schvaluje a souhlasí - Místní program rozvoje Obce Hřiměždice – aktualizace – ch)
ZO bere na vědomí – i)

Ověřili:………………………………………..
Fr.Vacek, Josef Tulach

Schválil:…………………………
Jiří Novák
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