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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřiměždice konaného dne 23.11.2016
od 19:30 hod. v zasedací místnosti OÚ čp. 46
Č.j. 6/16
Přítomni: Novák Jiří, Junková Marie, Junek Pavel, Vacek Josef, ing.Dragoun Jiří,
Červinka Miroslav, Sedláček Jan,Fuhrmannová Zuzana, Pinkas Martin.
Program zasedání - 1. Zahájení – organizační záležitosti
2. Kontrola usnesení
3. Rozpočtová opatření
4. Nový územní plán obce
5. Výběr dodavatele-služby spojené s nakládáním
s komunálními odpady
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2017
7. Žádosti občanů
8. Žádosti organizací
9. Různé
10. Diskuse
11. Závěr
1/ Zasedání ZO bylo zahájeno starostou v 19:30 hod., přivítáním přítomných, přečtením
programu a návrhem na ověřovatele zápisu p. M.Pinkase a ing.J.Dragouna.
Navržený program zasedání byl hlasováním přijat bez připomínek, ověřovatelé také.
Hlasování – pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
2/ Kontrola usnesení – nebyla provedena zatím oprava darlingu v čp.56.
nebyly provedeny úpravy terénu po sesutí odpadu na pozemek
ve Vestci p.Chvátala.
neuskutečnilo se místní šetření pro opravu komunikace p.č.816/1
v k.ú.Hřiměždice (cesta k chatám pod autobusovou zastávkou Háje).
ZO berou na vědomí.
3/ Rozpočtové opatření – a) č.6/2016 – navýšení příjmů o 12.000,-Kč a navýšení výdajů
o 3.000,-Kč
Starosta informoval a zdůvodnil přítomným zastupitelům jednotlivé položky rozpočtového
opatření provedená v jeho pravomoci. ZO RO č.6/2016 berou na vědomí. RO č.6/2016
je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Rozpočtové opatření – b) č.7/2016 – navýšení příjmů o 25.200,-Kč a navýšení výdajů
o 5.264,-Kč.
Starosta informoval a zdůvodnil přítomným zastupitelům jednotlivé položky rozpočtového
opatření provedená v jeho pravomoci. ZO RO č.7/2016 berou na vědomí. RO č.7/2016
je nedílnou součástí tohoto zápisu.
4/ Nový územní plán obce:
a) nové žádosti o zařazení pozemků do územního plánu:
- Lenka Jelínková – areál u čp.3 k.ú.Hřiměždice – Háje změna využití pozemku
ze stávajícího smíšeného venkovského území na zemědělskou výrobu.
- Josef a Soňa Sedláčkovi – pozemek st.p.č.50 k.ú.Hřiměždice posunutí
případně vyjmutí solitéry a ochranné přírodní lokality na Hájích.
ZO berou na vědomí a žádosti budou přiřazeny k ostatním již evidujícím žádostem.
b) Návrh zadání územního plánu obce byl vyvěšen na úřední desku a elektronickou desku
obce dne 27.9.2016. Dnem 26.10.2016 vypršela lhůta pro uplatnění požadavků dotčených
orgánů a připomínek veřejnosti. Po doplnění a úpravě návrhu zadání je zadání předloženo
ke schválení zastupitelstvu obce.
Zastupitelé byli seznámeni se Zadáním územního plánu Hřiměždice a hlasováním rozhodli
Zadání územního plánu Hřiměždice schválit.
Hlasování – pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
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5/ Výběr dodavatele – služby spojené s nakládáním s komunálními odpady.
a) ZO na svém jednání dne 12.10.2016 schválilo provést výběrové řízení na svoz
a likvidaci komunálního odpadu v obci. Osloveno doporučeným dopisem bylo
pět firem k podání nabídky. Výběrové řízení bylo bez uvedení důvodu zrušeno.
ZO bere na vědomí.
b) Dne 24.10.2016 byla zadávací dokumentace k podání nabídek upravena dle
platného zákona č.134/2016 Sb., a poptávkou byly osloveny stejné firmy.
Dne 9.11.2016 se sešla na OÚ komise schválená zastupitelstvem obce dne 12.10.2016.
Starosta navrhl zrušení výběrového řízení bez udání důvodu. Ostatní členové komise
jednomyslně souhlasili.
ZO bere na vědomí.
c) Z důvodu, že se nejedná o zakázku nad 2 mil. Kč, komise se shodla a souhlasila
se zasláním poptávky na služby spojené s nakládáním s komunálními odpady v obci.
Bylo osloveno šest firem: Dokas Dobříš, s.r.o., RUMPOLD-P s.r.o., AMT s.r.o.
Příbram, Sedlčanské technické služby s.r.o., Technické služby města Příbrami p.o.
a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..
Lhůta pro podání nabídek byla do 21.11.2016 do 17:00hod.s tím, že o výběru dodavatele
rozhodne zastupitelstvo na svém řádném zasedání.
ZO bere na vědomí.
d) Odezva na poptávku: Sedlčanské tech.služby s.r.o. písemně sdělily, že nebudou
nabídku zpracovávat, fi. RUMPOLD-P s.r.o. zaslala nabídku dne 15.11.2016. Ostatní
firmy na poptávku v určeném termínu nereagovaly.
Dne 23.11.2016 byla přijata nabídka od fi.DOKAS Dobříš,s.r.o.. I vzhledem
k tomu, že přišla nabídka po uzavření termínu, byla porovnána s nabídkou
fi.RUMPOLD-P s.r.o.
ZO hlasováním rozhodli, aby byla smlouva pro služby spojené s nakládáním s komunálními
odpady obce v letech 2017 – 2020 uzavřena s fi.RUMPOLD-P s.r.o.
Hlasování – pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
6/ Návrh rozpočtu obce Hřiměždice na rok 2017 – ZO se seznámili a projednali jednotlivé
položky přebytkového návrhu rozpočtu obce na rok 2017 příjmy ve výši 5.933.554,-Kč
a výdaje ve výši 5.533.554,-Kč.
ZO bere na vědomí.
7/ Žádosti občanů – a) Jeremiáš Luděk – stavba zahradní chatky vč.pergoly na poz.p.č.69/2
v k.ú.Vestec u Hřiměždice.
ZO schvalují a souhlasí se stavebním záměrem.
Hlasování – pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasová ní: 0
b) M.Mašková – stížnost na uložení zeminy při kopání hrobu.
ZO bere na vědomí.
c) P.Starec – ozn. o pokácení torza smrku na poz.č.630/6 k.ú.Hřiměždice.
ZO bere na vědomí.
d) manž.Hnátkovi – ozn.o pokácení dřevin na poz.300/10 k.ú Hřim.
ZO bere na vědomí.
e) J.Jarolímek – ozn. o pokácení dřevin poz.č.369/8 k.ú.Hřiměždice.
ZO bere na vědomí.
f) L.Spilková – žádost o schválení provést pod záštitou Obce
Hřiměždice sbírku plyšáků, které budou následně předány HZS Plzeň.
ZO schvalují a souhlasí.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 1
8/ Žádosti organizací – a) Státní plavební správa – ozn. o ukončení shromažďování podkladů
pro rozhodnutí řízení o povolení vývaziště ř.km 124-124,40
lokalita Záběhlice, poz.č.630/2 a 1017 k.ú.Hřiměždice.
ZO bere na vědomí.
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b) ZD Nečín - kolaudace kompostárny na farmě v obci Drhovy.
manip. s kontejnerem 400,-Kč/ks + DPH, doprava 25,-Kč/km + DPH.
ZO bere na vědomí.
9/ Různé – a) Stavební záležitosti v počtu 11ti ks.
ZO bere na vědomí.
b) KÚ SK odd.finanční kontroly provedlo 21.10.2016 dílčí přezkoumání hospodaření obce za r.2016.
ZO bere na vědomí.
c) Bylo uzavřeno pojištění právní ochrany obce.
ZO bere na vědomí.
d) U fi.LIKA bylo objednáno vytvoření návrhu vlajky a znaku obce.
ZO bere na vědomí.
e) Zajistit převod části poz.p.č.359/20 k.ú.Hřiměždice do majetku obce.
ZO schvaluje a souhlasí.
Hlasování – pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
f) Libertariánský institut – žádost o zviditelnění příkladů fungování občanské
společnosti v okolí.
ZO bere na vědomí.
g) Úřad pro zastupování státu – nabídka práce Hřiměždice Vestec čp.20
jako správce objektu.
ZO bere na vědomí, vyvěšeno na úřední desce.
h) Dlouhodobé pohledávky obce – zaslat upomínky, domluva na splátkovém
kalendáři.
ZO bere na vědomí.
i) Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska – Návrh rozpočtu na r.2017.
ZO bere na vědomí, vyvěšeno na úřední desce.
j) Oprava komínu v obec.bytě – z nabídek byla vybráva fi.Kominictví Máša Pavel.
ZO schvaluje a souhlasí.
Hlasování – pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
k) Linka bezpečí – žádost o finanční podporu.
ZO schvalují podporu ve výši 300,-Kč.
Hlasování – pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
l) M.Urban – oznámení ohňostrojových prací dne 26.11.2016 v Hřiměždicích.
ZO schvalují a souhlasí.
Hlasování – pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
m) Zrušení výběrové řízení pro rychlostní radary v obci, není zatím povolení
k instalaci.
ZO schvalují a souhlasí se zrušením výběrového řízení.
Hlasování – pro: 9
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
10/ Diskuse – oprava mostu Vestec, revize kotle na OÚ, adventní koncert v kostele, oprava
zdi a brány na hřbitově, čištění okapů na KD, oprava Avie.
11/ Závěr

Zapsal:…………………………….
Kokštejnová Zdeňka

Ověřili:………………………………………..
Martin Pinkas, ing. Jiří Dragoun

Schválil:…………………………….
Jiří Novák
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hřiměždice dne 23.11.2016.
Čj. 6/16
1. ZO schvalují a souhlasí s navrženým programem.
ZO schvalují ověřovatele zápisu – M. Pinkase a ing. J. Dragouna.
2. ZO bere na vědomí.
3. ZO bere na vědomí RO č.6/2016 navýšení příjmů o 12000,-Kč a navýšení
výdajů o 3000,-Kč – a)
ZO bere na vědomí RO č.7/2016 navýšení příjmů o 25000,-Kč a navýšení
výdajů o 5264,-Kč - b)
4. ZO bere na vědomí nové žádosti ÚP – a)
ZO schvalují a souhlasí se Zadáním ÚP Hřiměždice – b)
5. ZO bere na vědomí zrušení výběrového řízení – a)
ZO bere na vědomí zrušení výběrového řízení – b)
ZO bere na vědomí zaslání poptávky – c)
ZO schvalují a souhlasí uzavřít smlouvu s fi. RUMPOLD-P s.r.o. – d)
6. ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu obce na r.2017.
7. ZO schvalují a souhlasí se stavebním záměrem – a)
ZO bere na vědomí stížnost – b)
ZO bere na vědomí pokácení dřevin – c)
ZO bere na vědomí pokácení dřevin – d)
ZO bere na vědomí pokácení dřevin – e)
ZO schvalují a souhlasí se sbírkou plyšáků – f)
8. ZO bere na vědomí ozn.o ukončení shromažďování podkladů– a)
ZO bere na vědomí kolaudaci kompostárny – b)
9. ZO bere na vědomí stavební záležitosti – a)
ZO bere na vědomí dílčí přezkoumání hospodaření obce – b)
ZO bere na vědomí pojištění právní ochrany obce – c)
ZO bere na vědomí objednávku návrhu vlajky a znaku obce – d)
ZO schvalují a souhlasí s převodem části pozemku – e)
ZO bere na vědomí žádost – f)
ZO bere na vědomí nabídku práce – g)
ZO bere na vědomí zaslat upomínky – h)
ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu na r.2017 DSO Dobříšska a Novoknínska – i)
ZO schvalují a souhlasí s fi. na opravu komína – j)
ZO schvalují a souhlasí s příspěvkem 300,-Kč – k)
ZO schvalují a souhlasí s ohňostrojem - l)
ZO schvalují a souhlasí se zrušením výběrového řízení radary – m)

Ověřili:………………………………………..
M. Pinkas, ing. J. Dragoun

Schválil:…………………………
Jiří Novák

