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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřiměždice konaného dne 22.2.2017
od 19:30 hod. v zasedací místnosti OÚ čp. 46.
Č.j. 1/17
Přítomni: Novák Jiří, Junková Marie, Zuzana Fuhrmannová, Martin Pinkas, ing.Jiří Dragoun,
Červinka Miroslav.
Omluven: Junek Pavel, Vacek Josef, Sedláček Jan.
Program zasedání - 1. Zahájení – organizační záležitosti
2. Kontrola usnesení
3. Rozpočtová opatření
4. Nový územní plán obce
5. Žádosti občanů
6. Žádosti organizací
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr
1/ Zasedání ZO bylo zahájeno starostou v 19:30 hod., přivítáním přítomných, přečtením
programu a návrhem na ověřovatele zápisu p. M.Červinku a M.Pinkase.
Navržený program zasedání byl hlasováním přijat bez připomínek, ověřovatelé také.
Hlasování – pro: 6
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
2/ Kontrola usnesení – ZO bere na vědomí.
3/ Rozpočtové opatření – a) č.10/2016 – navýšení příjmů o 336.409,- Kč .
Starosta informoval a zdůvodnil přítomným zastupitelům jednotlivé položky rozpočtového
opatření provedená v jeho pravomoci. ZO RO č.10/2016 berou na vědomí. RO č.10/2016
je nedílnou součástí tohoto zápisu.
Rozpočtové opatření – b) č.11/2016 – navýšení výdajů o 13.840,-Kč .
Starosta informoval a zdůvodnil přítomným zastupitelům jednotlivé položky rozpočtového
opatření provedená v jeho pravomoci. ZO RO č.11/2016 berou na vědomí. RO č.11/2016
je nedílnou součástí tohoto zápisu.
c) č.1/2017 – navýšení příjmů o 3.000,-Kč .
Starosta informoval a zdůvodnil přítomným zastupitelům jednotlivé položky rozpočtového
opatření provedená v jeho pravomoci. ZO RO č.1/2017 berou na vědomí. RO č.1/2017
je nedílnou součástí tohoto zápisu.
4/ Nový územní plán obce:
a) M. Štilianová – aktualizace poz. do ÚP parc.č.750/4,750/9 a 750/33 v k.ú.Hřiměždice.
ZO bere na vědomí.
b) obci byla zaslána na vědomí odpověď z Ministerstva dopravy p.Krejčíkovi ohledně
pozemků Tahavá.
ZO bere na vědomí.
c) výběr zpracovatele územního plánu – oslovit poptávkou šest zpracovatelů.
ZO schvalují a souhlasí.
Hlasování – pro: 6
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
5/ Žádosti občanů – a) M.Maršík – souhlas s umístěním plovoucího zařízení pro
LB Vltavy ř.km121,8 lokalita Zadní Háje vč. předběžného souhlasu
Povodí Vltavy.
ZO schvalují.
Hlasování – pro: 5
proti: 0
zdržel se hlasování: 1
b) V.Havlůj – souhlas s umístěním plovoucího zařízení pro vyvázání
plavidla, LB Vltavy ř.km128,05 lokalita Vestec vč. předběžného souhlasu
Povodí Vltavy.
ZO schvalují.
Hlasování – pro: 6
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
c) Mgr. Hana Křížová – vyjádření k zaslané projektové dokumentaci na
novostavbu RD a vrtané studny na poz.parc.č. 750/13 v k.ú.Hřiměždice.
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ZO schvalují a souhlasí se stavebním záměrem.
Hlasování – pro: 6
proti: 0

zdržel se hlasování: 0

Na jednání se dostavil člen ZO J.Vacek, tímto se navýšil stav na 7 členů.
d) VL. Sirotek – žádost o souhlas s domovní ČOV k RD čp.1 Vestec.
ZO schvalují a souhlasí s vybudováním domovní ČOV.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
e) P.Marek – telefonická žádost o opravu komunikace p.č. 447/82
v chatové osadě Na Kovárně –výmoly.
ZO bere na vědomí a zajistí vyrovnání cesty.
f) P.Miklušáková – žádost o povolení pokácení dvou vzrostlých stromu
u čp.141.
ZO bere na vědomí a požaduje pokácení v době vegetačního klidu.
g) J.Boháčová – ukončení pronájmu NP v čp.46 k 28.2.2017 obchod.
ZO schvalují ukončení pronájmu dohodou k 28.2.2017. Do konce 3/2017 bude
p.Boháčové vystaveno vyúčtování služeb za I.a II./2017 a poměrná část za nájem
dvou měsíců r.2017. Předání klíčů a kontrola zařízení bude provedena po vzájemné
domluvě.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
h) M.Rumlová – ukončení pronájmu NP v čp.68 – obchod k 28.2.2017.
ZO schvalují ukončení pronájmu dohodou k 28.2.2017. Do konce 3/2017 bude
p.Rumlové vystaveno vyúčtování služeb za I.a II./2017 a poměrná část za nájem
dvou měsíců r.2017. Předání klíčů a kontrola zařízení bude provedena po vzájemné
domluvě.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
i) M.Bauerová – žádost o napojení na místní kanalizaci popřípadě
finanční příspěvek na vývoz fekálií.
ZO prověří dokumentaci k napojení na stávající veřejnou ČOV a zároveň bude vypracována směrnice - finanční příspěvek na vývoz fekálií trvale bydlícím občanům,
kteří nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
6/ Žádosti organizací – a) Státní plavební správa Praha – oznámení o ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí – půjčovna plavidel na Vltavě
LB 126 ř.km Na Kovárně č.4 v k.ú.Hřiměždice.
ZO bere na vědomí.
b) Instav Media – žádost o poskytnutí info dle zákona č.106/1999
Sb., seznam stavebních projektů, plánovaných v obci v r.2017
a financovaných z rozpočtu obce nebo jiných veř. rozpočtů.
ZO bere na vědomí.
c) SDH Hřiměždice – finanční příspěvek 2.000,-Kč na pořádání
Dětského karnevalu dne 12.2.2017.
ZO schvalují a souhlasí.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
d) Lékaři bez hranic – žádost o finanční příspěvek
ZO schvalují a souhlasí s fin.příspěvkem ve výši 500,-Kč.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
e) ZD Nečín – žádost o osvobození pozemků z daně z nemovitostí
v k.ú.Vestec u Hřiměždic: parc.č. 368/4, 368/5 a 388/10.
ZO hlasováním rozhodli nevyhovět žádosti ZD.
Hlasování – pro: 1
proti: 3
zdržel se hlasování: 3
7/ Různé – a) Stavební záležitosti v počtu 18ti ks.
ZO bere na vědomí.
b) Inventarizace majetku k 31.12.2016 – Inventarizační zpráva za r.2016 a
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Návrh na vyřazení majetku k 31.1.2017.
ZO schvalují a souhlasí.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
c) Poptávka na 2 ks ukazatelů rychlosti v obci- byly osloveny tři firmy:
DAS elektro s.r.o., Bártek rozhlasy a JD rozhlasy.
Nabídky přišly tři a ZO vybralo dodavatele fi.Bártek rozhlasy. Instalaci
provede fi. Remont Šerák s.r.o. vč. revizní zprávy.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
d) Česká pošta, s.p. – Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu s.p.
upravená sml. na Poštu Partner Hřiměždice – více služeb pro občany.
ZO bere na vědomí.
e) L. Spilková – ústní dotaz na cvičení jógy 1x týdně na OÚ v zasedací
místnosti.
ZO bere na vědomí a nemá námitek.
f) HZS ČR Příbram – Plán odborné přípravy jednotek SDH obcí okresu
Příbram pro výcvikový r.2017.
ZO bere na vědomí předáno p.P.Vackovi.
g) Sociální fond Brdy-Vltava 2016 – rozdělení fin.příspěvků poskytovatelům
sociálních služeb.
ZO bere na vědomí.
h) KHS Stč.kraje – kontrola jakosti dodávané pitné vody veřejnými vodovody
okr.Příbram – odběry vzorků na pesticidní látky v pitné vodě.
ZO bere na vědomí.
i) Katastrální úřad pro Stč.kraj – provádění revizí údajů katastru, řešení
zjištěných nesouladů.
ZO bere na vědomí.
j) Nabídka pracovních míst:
Strážný k ostraze objektu v Hřiměždicích se psem denní/noční služby.
Ostraha – strážný pracoviště Smilovice u Sedlčan na zkrácený
pracovní úvazek.
ZO bere na vědomí.
8/ Diskuse – objekt Permon, darling v čp.56, Avie, pozemky, sesunutí odpadu, cesta Háje
pod zastávkou.
9/ Závěr.

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

Ověřili:………………………………………..
M.Červinka, M.Pinkas

Schválil:…………………………….
Jiří Novák
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hřiměždice dne 22.2.2017.
Čj. 1/17
1. ZO schvalují a souhlasí s navrženým programem.
ZO schvalují ověřovatele zápisu – M.Červinku a M.Pinkase..
2. ZO bere na vědomí kontrolu usnesení.
3. ZO bere na vědomí RO č.10/2016 navýšení příjmů o 336.409,-Kč – a)
ZO bere na vědomí RO č.11/2016 navýšení výdajů o 13.840,-Kč - b)
ZO bere na vědomí RO č. 1/2017 navýšení příjmů o 3.000,-Kč – c)
4. ZO bere na vědomí aktualizaci – a)
ZO bere na vědomí dopis z Min. dopravy – b)
ZO schvalují a souhlasí s poptávkou na zpracovatele ÚP – c)
5. ZO schvalují a souhlasí s umístěním mola – a)
ZO schvalují a souhlasí s umístěním mola – b)
ZO schvalují a souhlasí s novostavbou RD – c)
ZO schvalují a souhlasí s domovní ČOV – d)
ZO bere na vědomí opravu komunikace – e)
ZO bere na vědomí pokácení stromů – f)
ZO schvalují a souhlasí s ukončením pronájmu v čp.46 dohodou – g)
ZO schvalují a souhlasí s ukončením pronájmu v čp.68 dohodou – h)
ZO prověří dokumentaci a vypracuje směrnici – i)
6. ZO bere na vědomí ukončení shromažďování podkladů – a)
ZO bere na vědomí poskytnout informace – b)
ZO schvalují a souhlasí s fin.příspěvkem na Dětský karneval – c)
ZO schvalují a souhlasí s fin.příspěvkem pro Lékaře bez hranic – d)
ZO neschvalují a nesouhlasí s osvobozením pozemků z daně z nemovitosti – e)
7. ZO bere na vědomí stavební záležitosti– a)
ZO schvalují a souhlasí s inventarizační zprávou r.2016 a návrhem na vyřazení– b)
ZO schvalují a souhlasí s výběrem dodavatele – c)
ZO bere na vědomí upravenou sml. s Českou poštou s.p. – d)
ZO bere na vědomí cvičení jógy – e)
ZO bere na vědomí plán odborné přípravy – f)
ZO bere na vědomí rozdělení příspěvků – g)
ZO bere na vědomí odběry vzorků vody – h)
ZO bere na vědomí revizi údajů katastru – i)
ZO bere na vědomí pracovní místa – j)

Ověřili:………………………………………..
M.Červinka, M.Pinkas

Schválil:…………………………
Jiří Novák

