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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřiměždice konaného dne 21.11.2017
od 19:30 hod. v zasedací místnosti OÚ čp. 46.
Č.j. 5/17
Přítomni: Novák Jiří, Junková Marie, Fuhrmannová Zuzana, Pinkas Martin, ing. Dragoun Jiří,
Červinka Miroslav, Sedláček Jan, Vacek Josef.
Omluven: Junek Pavel.
Program zasedání - 1. Zahájení – organizační záležitosti
2. Kontrola usnesení
3. Rozpočtové opatření
4. Žádosti občanů
5. Žádosti organizací
6. Různé
7. Diskuse
8. Závěr
1/ Zasedání ZO bylo zahájeno starostou v 19:30 hod., přivítáním přítomných, přečtením
programu a návrhem na ověřovatele zápisu p. Martina Pinkase a Miroslava Červinku.
Navržený program zasedání byl přijat bez připomínek, ověřovatelé také.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
2/ Kontrola usnesení – ZO bere na vědomí.
3/ Rozpočtové opatření č.4/2017 – navýšení příjmů o 10.000,-Kč a navýšení výdajů o
46.096,-Kč.
Rozpočtové opatření č.5/2017 – navýšení příjmů o 18.226,-Kč a navýšení výdajů o
2.143,-Kč.
Starosta informoval a zdůvodnil přítomným zastupitelům jednotlivá RO provedená
v jeho pravomoci. ZO berou na vědomí RO č.4/2017 a č.5/2017. RO č.4/2017 a
č.5/2017 jsou nedílnou součástí tohoto zápisu.
4/ Žádosti občanů – a) P.Jílek - žádost o příspěvek na domácí ČOV.
ZO schvalují a souhlasí. V žádosti byly splněny veškeré požadavky z Vyhlášky č.1/2016.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
b) H.Kocourková – žádost o snížení poplatku stočného za dceru, která
studuje a bydlí v Praze.
ZO souhlasí se snížením poplatku za stočné o 50% od 1.1.2018.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
c) I.Kopáčková – výpověď z nájmu nebyt. prostor v čp.68 kosmetika
k 30.11.2017.
ZO bere na vědomí ukončení pronájmu k 30.11.2017 v prosinci r. 2017 bude vystaveno
vyúčtování služeb a nájmu. Předání klíčů a kontrola zařízení bude provedena 30.11.2017.
d) L.Spilková – žádost o pronájem nebytových prostor v čp.68. provovozovna pedikúra.
ZO rozhodli a schválili pronájem k provozování služeb veřejnosti od 1.12.2017.
Záměr na pronájem byl vyvěšen na úřední i elektr. desce od 3.11.2017 do 21.11.2017.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
e) E.Tokuševová – výměna střešní konstrukce vč.krytiny na čp.66.
ZO bere na vědomí a požaduje zachování původního rázu střechy tj. nebude změněna
výška hřebene, sklon střechy apod.
5/ Žádosti organizací – a) Sociální fond Brdy-Vltava – poskytnutí dotace na r. 2018 na
zajištění sociálních služeb ve výši 23.599,-|Kč.
ZO schvalují a souhlasí s poskytnutím dotace na r.2018.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
b) TJ Vltavan Hřiměždice – žádost o zajištění a úhradu nákladů
za práce na zkvalitnění fotbalového hřiště v obci (prořez, zatravnění, provzdušnění apod.) předpokládané náklady cca 100.000,-Kč
ZO schvalují a souhlasí.
Hlasování – pro: 8
proti:0
zdržel se hlasování:0
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c) Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska – návrh rozpočtu na r.2018.
ZO bere na vědomí. Vyvěšení na úřední desce dne 21.11.2017.
6/ Různé – a) Stavební záležitosti v počtu 20 ks.
ZO bere na vědomí.
b) Návrh rozpočtu obce Hřiměždice na rok 2018.
ZO se seznámili a projednali jednotlivé položky vyrovnaného návrhu rozpočtu obce
na rok 2018 s příjmy a výdaji ve výši 6.498.554,-Kč.
ZO bere na vědomí.
c) MěÚ Dobříš – 2.11.2017 byla na OÚ provedena kontrola dodržování
lesního zákona a předpisů, vydaných v jeho provedení v lese ve vlastnictví
obce Hřiměždice. Nebylo zjištěno porušování lesního zákona.
ZO bere na vědomí.
d) Střed.kraj Praha, odbor kontroly provedl dne 18.10.2017 dílčí přezkoumání
hospodaření obce Hřiměždice za rok 2017. Nebyly zjištěny chyby ani
nedostatky.
ZO bere na vědomí.
e) Pasport komunikací v obci – 26.10.2017 byla odeslána poptávka na
zpracování pasportu místních komunikací. Osloveny byly celkem čtyři
firmy: ing.Jiří Šlechta, HPN projekt s.r.o., Geoservis, Proznak Příbram.
Cenové nabídky: Ing.J.Šlechta 37.840,-Kč a HPN projekt s.r.o. 39.930,-Kč,
zbylé dvě firmy na poptávku nereagovaly.
ZO schvalují a souhlasí s nabídkou ing.J.Šlechty, kterého písemně osloví.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
f) Smlouva o organizování veřejné služby mezi Úřadem práce ČR a Obcí
Hřiměždice – vytvoření pozic vhodných pro výkon veřejné služby osobami
v hmotné nouzi.
ZO bere na vědomí.
g) Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. č. 2017/0599.
ZO bere na vědomí.
h) fi.Lika – návrh znaku obce Hřiměždice.
ZO prohlédli zaslané návrhy znaku. Návrhy budou formou ankety předloženy občanům
k vyjádření.
ZO bere na vědomí.
i) Volba prezidenta ČR – 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo se uskuteční
26. a 27. ledna 2018.
ZO bere na vědomí.
7/ Diskuse – vánoční koncert v kostele, vánoční strom na návsi, Turistická oblast Brdy
a Podbrdsko.
8/ Závěr.

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

Ověřili:………………………………………..
Martin Pinkas, Miroslav Červinka

Schválil:…………………………….
Jiří Novák
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Usnesení zasedání Zastupitelstva obce Hřiměždice dne 21.11.2017.
Čj. 5/17
1. ZO schvalují a souhlasí s navrženým programem.
ZO schvalují ověřovatele zápisu – M.Pinkase a M.Červinku.
2. ZO bere na vědomí kontrolu usnesení.
3. ZO bere na vědomí s RO č.4/2017 a č.5/2017.
4. ZO schvalují a souhlasí s příspěvkem na domácí ČOV – a)
ZO schvalují a souhlasí s 50% slevou na stočné – b).
ZO bere na vědomí výpověď z nájmu NP – c)
ZO schvalují a souhlasí s pronájmem NP – d)
ZO bere na vědomí výměnu střešní konstrukce – e)
5. ZO schvalují a souhlasí s dotací soc.fondu na r.2018 – a)
ZO schvalují a souhlasí s úhradou výdajů za práce na fotbal.hřišti – b)
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu SODN na rok 2018 – c)
6. ZO bere na vědomí stavební zál. – a)
ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce Hřiměždice na rok 2018 – b)
ZO bere na vědomí kontrolu lesního zákona – c)
ZO bere na vědomí kontrolu hospodaření obce za rok 2017 – d)
ZO schvalují a souhlasí s vybranou nabídkou na pasport komunikací v obcí – e)
ZO bere na vědomí smlouvu s ÚP ČR – f)
ZO bere na vědomí Dodatek č.1 ke sml. s Českou poštou s.p. – g)
ZO bere na vědomí návrhy znaku obce a předloží je občanům k vyjádření – h)
ZO bere na vědomí termín voleb – i)

Ověřili:………………………………………..
Martin Pinkas, Miroslav Červinka

Schválil:…………………………
Jiří Novák

