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Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hřiměždice konaného dne 14.3.2018
od 19:30 hod v zasedací místnosti OÚ čp. 46.
Č.j. 1/18
Přítomni: Novák Jiří, Junková Marie, Pinkas Martin, Junek Pavel, Červinka Miroslav,
Fuhrmannová Zuzana, ing. Dragoun Jiří, Vacek Josef.
Omluven: Sedláček Jan
Program zasedání - 1. Zahájení – organizační záležitosti
2. Kontrola usnesení
3. Rozpočtové opatření
4. Rozpočet obce na rok 2018
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. Pavla Junka a Martina Pinkase.
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/ Rozpočtová opatření - a) č.7/2017 – navýšení příjmů o 532.319,-Kč a navýšení výdajů o
37.000,-Kč. Vyvěšeno na úřední desce od 19.1.2018.
b) č.1/2018 – navýšení příjmů o 23.924,-Kč. Vyvěšeno na úřední
desce od 27.2.2018.
Starosta informoval a zdůvodnil přítomným zastupitelům jednotlivá RO provedená
v jeho pravomoci. ZO berou na vědomí. RO č.7/2017 a RO č.1/2018 jsou nedílnou
součástí tohoto zápisu.
4/ Žádosti organizací – a) Záměr obce o dlouhodobý pronájem pozemků v k.ú.Hřiměždice
parc.č.501/1 a část 750/6 – spol. HIGH JUMP, z.s. – žádost o prodloužení smlouvy za
stávajících podmínek o 3roky.
Záměr obce o dlouhodobý pronájem byl zveřejněn na úřední i elektronické desce obce
od 7.12.2017 do 14.3.2018.
ZO hlasováním rozhodli uzavřít smlouvu o pronájmu výše zmíněných pozemků pouze
pro rok 2018 z důvodu konajících se podzimních voleb do zastupitelstev. Dále požadují
zajistit více mobilních WC u lomu po celou sezónu a dodržovat v pracovní dny a v neděli
hodiny nočního klidu tj. od 22:00 do 06:00hod. Při akci High Jump zajistit průjezdnost ulic
dle dodaného plánku z OÚ.
Nájemné pro rok 2018: pevná částka 150.000,-Kč + 50% z parkovného.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 1
b) ZŠ a MŠ Nečín žádost o příspěvek na lyžařský kurz pro děti z Hřiměždic.
ZO hlasováním rozhodli přispět 300,-Kč na žáka celkem pro 9 žáků částkou 2.700,-Kč.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
c) SDH Hřiměždice – žádost o příspěvek na dětský karneval.
ZO hlasováním rozhodli přispět částkou 3000,-Kč.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
d) SDH Hřiměždice – žádost o zakoupení stanu a varníku pro mladé hasiče.
ZO hlasováním rozhodli přispět částkou 6.590,-Kč na nákup stanu a varníku.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
e) SDH Hřiměždice – žádost o příspěvek 5.000,-Kč pro závěrečné kolo hry
Plamen konané v Hřiměždicích dne 26.5.2018 s účastí 40 družstev dětí.
ZO hlasováním rozhodli přispět částkou 5.000,-Kč.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
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f) 25.okrsek OSH Příbram – žádost o dotaci ve výši 1.500,-Kč pro zajištění
činnosti.
ZO hlasováním rozhodli přispět 1.500,-Kč.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
g) Českomoravská správa měst a obcí s.r.o. – nabídka řešení GDPR a nabídka
ostatních služeb.
ZO bere na vědomí.
h) VHS Dobříš, s.r.o. – kalkulace cen pro vodné a stočné pro r.2018.
ZO bere na vědomí.
i) Projekty Fiala, s.r.o. – majitelům pozemků, na kterých bude umístěna nová
kanalizační síť, budou zaslány k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí – zřízení služebnosti inženýrské sítě.
ZO bere na vědomí.
j) Statim, z.s. Babybox pro odložené děti – žádost o dar na zřízení nového babyboxu ve Strakonicích.
ZO hlasováním rozhodli neposkytnout dar, neboť se přispělo na zřízení příbramského.
Hlasování – pro: 0
proti: 7
zdržel se hlasování: 1
k) XXXXXXXX – návrh smlouvy na žádost o dotaci na zateplení a výměnu
zdroje na OÚ.
ZO hlasováním rozhodli nepodávat žádost o dotaci.
Hlasování – pro: 0
proti: 8
zdržel se hlasování: 0
l) Mobilní rozhlas – nabídka služeb mobilního rozhlasu – SMS zpráv, emailů,
hlasových zpráv apod.
ZO hlasováním rozhodli nevyužít nabídky.
Hlasování – pro: 0
proti: 8
zdržel se 0hlasování:
m) Česká asociace odpadového hospodářství – informace k navýšení nákladů
za odpadové hospodářství obcí a měst.
ZO projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce na odpadové hospodářství,
v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné
zdražení skládkovacích poplatků. ZO nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona
o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového
hospodářství. ZO zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být
provedeno formou vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení
nových evropských odpadových směrnic a v úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by
neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení odpadového hospodářství.
ZO vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, aby efektivně čelily
podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení
nákladů na odpadové hospodářství.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
5/ Žádosti občanů – a) J.Schejbal, Praha – žádost o umístění plovoucího mola pro rekreaci,
lokalita Zadní Háje, L břeh, ř.km 121,8 doložen předběžný souhlas
Povodí Vltavy.
ZO schvalují a souhlasí.
Hlasování – pro: 7
proti: 0
zdržel se hlasování: 1
b) J.Prošek – žádost o spojení obecního bytu po zemřelé p.Špaltové
s bytem, který má v nájmu.
ZO bere na vědomí. Komise ve složení p.Junková, Vacek, Novák a Pinkas provedou
místní šetření a na příštím zastupitelstvu předloží zprávu.
c) M.Šlosarová – žádost o výměnu oken v pronajatém obecní bytu
z důvodu netěsnosti.
ZO schvalují a souhlasí s výměnou okem u všech obecních bytů v čp.56. Budou osloveny
firmy na vypracování nabídek a poté ZO vybere dodavatele k realizaci.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
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d) L.Plavcová – ukončení pronájmu nebytových prostor v čp.68
provozovna kadeřnictví k 28.2.2018. Ze zdravotních důvodů žádá
o prominutí nájmu za leden a únor 2018.
ZO bere na vědomí a souhlasí s prominutím nájmu za dva měsíce 2018.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
e) M.Kalaš – žádost o koupi pozemku parc.č. st.379 o výměře 31m2
ZO bere na vědomí a nemá námitky k prodeji pozemku. Záměr na prodej pozemku bude
zveřejněn na úřední desce OÚ i v elektronické podobě.
f) M.Mašková – žádost o povolení pronájmu pozemku u lomu, povolení
vyjímky z rušení nočního klidu a souhlas s případným ohňostrojem
dne 23.6.2018 z důvodu svatby.
ZO schvalují a souhlasí s bezúplatným pronájmem, žadatelka si zajistí požární dozor pro
případný ohňostroj.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
g) Fr.Jechort – žádost o povolení pokácení 3 vzrostlých smrků náklánějících se nad nemovitostí.
ZO schvalují a souhlasí.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
h) Fr. Kocourek – žádost o změnu v územním plánu u poz.parc.č.
574 a 512/3 v k.ú.Hřiměždice z orné půdy na zahradu bez zástavby
(možnost oplocení z důvodu pěstování zeleniny).
ZO bere na vědomí, předáno zpracovateli ÚP.
i) St. Petřina – dodatek k žádosti o změnu využití pozemku v územním
plánu – zvýšení o část poz.parc.č.871/1 a o poz.parc.č.870 a871/7
v k.ú.Hřiměždice (Háje).
ZO bere na vědomí, předáno zpracovateli ÚP.
j) P.Veselá – žádost o dlouhodobý pronájem zemědělských pozemků
pro chov koní.
ZO bere na vědomí. Obec nevlastní vhodné pozemky k pronájmu.
6/ Různé – a) Stavební záležitosti v počtu 15 ks. ZO bere na vědomí.
b) Inventura majetku obce za rok 2017.
ZO schvalují inventarizační zprávu za rok 2017. Souhlasí s návrhem na vyřazení dlouhodobého majetku a drobného majetku k 31.1.2018 z důvodu nadměrného opotřebení, stáří
či nepotřebnosti.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
c) KÚ SK Praha – rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do 40ti let ve výši 46.560,- Kč.
ZO bere na vědomí.
d) Policie ČR Dobříš – schválit novou vyhlášku dle aktuální platné legislativy
na rušení nočního klidu a zajištění veřejného pořádku.
ZO bere na vědomí.
e) KÚ SK Praha – kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku pohřebnictví.
ZO bere na vědomí.
f) KÚ SK Praha, odbor finanční kontroly – oznámení 22.3.2018 bude provedeno
konečné přezkoumání hospodaření obce za r.2017.
ZO bere na vědomí.
g) P.Koranda – výzva zastupitelům obcí a měst ČR k doplacení odměn členům
OVK z vlastního rozpočtu při volbách prezidenta.
ZO hlasováním rozhodli ponechat odměny členům OVK ve výši jak byly vyplaceny, dle
zákona. Členové OVK o tom byli předem informováni.
Hlasování – pro: 8
proti: 0
zdržel se hlasování: 0
h) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – aktualizace agendy
nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí k 1.2.2018.
ZO bere na vědomí.
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i) Akce ukliďme Česko – proběhne dne 7.4.2018 – objednán kontejner.
ZO bere na vědomí.
7/ Diskuse – parkování aut v ulicích, problém při prohrnování ulic, obtížné průjezdy
popelářů, propadá se okraj cesty k rybníku, oprava cesty na Háje a do
Záběhlic, oprava díry před obchodem, zásahová jednotka SDH nemá zásahové rukavice, nutno vyměnit helmy SDH, zjistit ceny malotraktorů pro
údržbu, kanál v ulici, elektrika v čp.56.
8/ Závěr

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

Ověřili:………………………………………..
Pavel Junek, Martin Pinkas

Schválil:…………………………….
Jiří Novák
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Hřiměždice dne 14.3.2018.
Čj. 1/18
1. ZO schvalují a souhlasí s navrženým programem.
ZO schvalují ověřovatele zápisu – P. Junka a M. Pinkase.
2. ZO bere na vědomí kontrolu usnesení.
3. ZO bere na vědomí RO č.7/2017 - a)
ZO bere na vědomí RO č.1/2018 – b)
4. ZO schvalují a souhlasí se smlouvou pronájmu pozemku na jeden rok – a)
ZO schvalují a souhlasí příspěvkem na lyžařský kurz - b)
ZO schvalují a souhlasí příspěvkem na dětský karneval - c)
ZO schvalují a souhlasí s nákupem stanu a varníku - d)
ZO schvalují a souhlasí příspěvkem na závěrečné kolo hry Plamen - e)
ZO schvalují a souhlasí s dotací pro 25.okrsek - f)
ZO bere na vědomí nabídku řešení GDPR – g)
ZO bere na vědomí kalkulaci cen stočného a vodného – h)
ZO bere na vědomí zaslání smluv k podpisu – i)
ZO nesouhlasí poskytnout dar pro babybox Strakonice – j)
ZO nesouhlasí s podáním žádosti o dotaci na budovu OÚ – k)
ZO nesouhlasí s nabídkou mobilních služeb – l)
ZO schvalují a souhlasí s formou vládního návrhu zákona o odpadech – m)
5. ZO schvalují a souhlasí s umístěním plovoucího mola pro rekreaci – a)
ZO bere na vědomí žádost o spojení bytů – b)
ZO schvalují a souhlasí s výměnou oken v čp.56 – c)
ZO schvalují a souhlasí s prominutím nájmu za I.a II./2018
a berou na vědomí výpověď z NP čp.68 – d)
ZO bere na vědomí a vyvěsí Záměr na prodej poz.. – e)
ZO schvalují a souhlasí s pronájmem poz. na svatební obřad – f)
ZO schvalují a souhlasí s pokácením smrků – g)
ZO bere na vědomí změnu v ÚP – h)
ZO bere na vědomí změnu v ÚP – i)
ZO bere na vědomí. Obec nemá vhodné pozemky – j)
6. ZO bere na vědomí stavební záležitosti – a)
ZO schvalují a souhlasí s inventarizační zprávou a návrhem na vyřazení za r.2017 – b)
ZO bere na vědomí finanční příspěvek na les – c)
ZO bere na vědomí a bude provedena aktualizace vyhlášky na rušení nočního klidu – d)
ZO bere na vědomí kontrolu pohřebnictví . ZO aktualizuje Řád pohřebiště
dle platné legislativy – e)
ZO bere na vědomí termín kontroly hospodaření obce – f)
ZO schvalují a souhlasí s odměnami pro OVK dle zákona – g)
ZO bere na vědomí aktualizaci agendy – h)
ZO bere na vědomí akci Ukliďme Česko – i)

Ověřili:………………………………………..
Pavel Junek, Martin Pinkas

Schválil:…………………………
Jiří Novák

